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Vårbokslut 2019 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
I enlighet med styrmodell för Alingsås kommun samt utifrån flerårsstrategi 2019-2021 för
Alingsås kommun har kommunledningskontoret upprättat årets första uppföljning och bokslut
per den 30 april för kommunens samlade verksamheter.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsen utövar uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder samt styrelser och
återrapporterar detta löpande under året. Kommunens nämnder och styrelser har antagit
flerårsstrategier för perioden 2019-2021. Sammantaget för nämnderna är att verksamheterna
i stort fortlöper enligt plan avseende åtaganden gentemot kommunens prioriterade mål,
riktade uppdrag och intern kontroll.
Prognos per helår för Alingsås kommun uppgår till 79,6 mnkr, vilket är 8,1 mnkr bättre än
budgeterat. Prognostiserat resultat motsvarar 3,3 procent av skatte- och bidragsintäkter.
I samband med vårbokslutet följs de finansiella målen för god ekonomisk hushållning upp. I
vårbokslutet görs bedömningen att god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv
bedöms uppnås. Detta trots relativt stora underskott för nämnderna. De nämnder som har
prognostiserat underskott har tagit handlingsplaner för ekonomi i balans men
handlingsplanerna bedöms inte i samtliga fall ge full effekt innevarande år.
Kommunledningskontoret bedömer att en fortsatt tät dialog och uppföljning kring arbetet med
handlingsplanerna är nödvändig för att nå en långsiktigt hållbar finansiell situation. En god
budgetdisciplin är en förutsättning för att kommunen ska kunna hantera kommande
utmaningar.
I vårbokslutet konstateras även att konkurrensen om arbetskraft är fortsatt hög. Alingsås
kommun behöver därför fortsatt arbeta vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare. Positivt
är att sjukfrånvaron till och med april uppvisar en lägre nivå jämfört med samma period
föregående år.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att nogsamt följa nämndernas arbete med
handlingsplaner för ekonomi i balans och vid behov vidta lämpliga åtgärder.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Vårbokslut 2019 för Alingsås kommun godkänns.
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Vårbokslut 2019 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
I enlighet med styrmodell för Alingsås kommun samt utifrån flerårsstrategi 2019-2021 för
Alingsås kommun har kommunledningskontoret upprättat årets första uppföljning och bokslut
per den 30 april för kommunens samlade verksamheter.
Förvaltningens yttrande
Kommunstyrelsen utövar uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder samt styrelser och
återapporterar detta löpande under året. Kommunens nämnder och styrelser har antagit
flerårsstrategier för perioden 2019-2021. Sammantaget för nämnderna är att verksamheterna
i stort fortlöper enligt plan avseende åtaganden gentemot kommunens prioriterade mål,
riktade uppdrag och intern kontroll.
Prognos per helår för Alingsås kommun uppgår till 79,6 mnkr, vilket är 8,1 mnkr bättre än
budgeterat. Prognostiserat resultat motsvarar 3,3 procent av skatte- och bidragsintäkter.
I samband med vårbokslutet följs de finansiella målen för god ekonomisk hushållning upp. I
vårbokslutet görs bedömningen att god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv
bedöms uppnås. Detta trots relativt stora underskott för nämnderna. De nämnder som har
prognostiserat underskott har tagit handlingsplaner för ekonomi i balans men
handlingsplanerna bedöms inte i samtliga fall ge full effekt innevarande år.
Kommunledningskontoret bedömer att en fortsatt tät dialog och uppföljning kring arbetet med
handlingsplanerna är nödvändig för att nå en långsiktigt hållbar finansiell situation. En god
budgetdisciplin är en förutsättning för att kommunen ska kunna hantera kommande
utmaningar.
I vårbokslutet konstateras även att konkurrensen om arbetskraft är fortsatt hög. Alingsås
kommun behöver därför fortsatt arbeta vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare. Positivt
är att sjukfrånvaron till och med april uppvisar en lägre nivå jämfört med samma period
föregående år.
Ekonomisk bedömning
Ärendet i sig innebär ingen direkt ekonomisk konsekvens.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret ges i uppdrag att nogsamt följa nämndernas arbete med
handlingsplaner för ekonomi i balans och vid behov vidta lämpliga åtgärder.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Vårbokslut 2019 för Alingsås kommun godkänns.
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Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-24
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ORGANISATION

Politisk organisation
AB Alingsås
Rådhus

Kommunstyrelsen

Alingsås
Energi Nät AB
Alingsås
Energi AB

Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB

Fabs AB

AB Alingsåshem

Barn- och
ungdomsnämnden

Alingsås och
Vårgårda Räddningstjänstförbund

Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsnämnden

Kultur- och
utbildningsnämnden

Miljöskyddsnämnden

Valnämnden

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

Socialnämnden

Vård- och
omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Alingsås kommun driver en del av sin verksamhet i bolag. Kommunen har också ett kommunalförbund för räddningstjänsten tillsammans med
Vårgårda kommun.
Ny organisation gäller inför mandatperioden
2019-2022 där antalet nämnder har reducerats.
Tidigare kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden organiseras under nya kultur- och
utbildningsnämnden och tekniska nämnden organiseras tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden.
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Vision 2040
”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en
levande bygd. Genom nytänkande, engagemang
och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.”
Tillsammans med kommunens vision 2040 har
kommunfullmäktige antagit fem fokusområden
som är av särskild betydelse för strategin att uppnå vision 2040.

De fem fokusområdena är:

Vackra miljöer
Livskvalitet
Experimentlust
Omställning
Tillsammans
Vackra miljöer

Tillsammans
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Livskvalitet

Omställning

Experimentlust
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Prioriterade mål,
indikatorer och uppdrag
Vårbokslutet är årets första avstämning av kommunfullmäktigs flerårsstrategi 2019-2021. Här
ges en samlad bild av nämndernas planering i
förhållande till flerårsstrategin. Status och prognos för samtliga uppdrag som riktats till kommunens nämnder av kommunfullmäktige redovisas
i vårbokslutet. I samband med årsredovisningen
kommer en fullständig uppföljning och analys av
resultat göras. Med utgångspunkt i nämndernas
vårbokslut görs den samlade bedömningen att

kommunens verksamheter fortlöper som planerat.
De prioriterade målen med dess tillhörande
indikatorer stakar ut den politiska målsättningen
för utvecklingen av kommunens verksamheter. I
flerårsstrategi 2019-2021 har kommunfullmäktige beslutat om tolv prioriterade mål med 40
tillhör-ande indikatorer. Indikatorerna är mått
som tillsammans identifierats avgöra uppfyllelsen
av de prioriterade målen. Samtliga nämnder har
brutit ned kommunens prioriterade mål och in-
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dikatorer till åtaganden med tillhörande nyckeltal i enlighet med kommunens styrmodell. Med
utgångspunkt i nämndernas vårbokslut fortlöper
arbetet med åtaganden och nyckeltal i stort sett
enligt plan. Fullmäktiges indikatorer följs dock
först upp i årsbokslutet, då de är mått som i nästan samtliga fall endast tas fram årsvis. I stort sett
alla åtaganden som identifierats av nämnderna
bedöms genomföras under året. Endast ett fåtal
åtaganden prognosticeras att inte bli genomförda
under året där de flesta är hänförliga till kommunstyrelsen och beror främst på resursbrist och
att andra frågor, däribland Tillväxtprogrammet,
har haft större fokus. I något fall beror det på att
åtagandet är avhängigt statliga ställningstaganden
som försenats.
Utöver prioriterade mål med tillhörande indikatorer har kommunfullmäktige beslutat om 61
uppdrag, riktade till kommunens nämnder och
helägda bolag att genomföra under 2019. Status,
planering och prognos för uppdragen redovisas i
vår-, delårs- och årsbokslut. Vid tidpunkten för
vårbokslutet bedöms samtliga uppdrag bli genomförda under året utom två.
Kommunens verksamhet,
åtaganden och intern kontroll

I nämndernas vårbokslut lyfts utmaningar, påverkansfaktorer, pågående projekt och förbättringsområden fram. Även nämndernas respektive
åtaganden följs upp. Nedan följer ett urval av
aktiviteter och omständigheter som framförts i
nämndernas vårbokslut.
Ekonomiskt stramt läge
manar till omställning

Kommunens ekonomiska läge har och kommer
att stramas åt ytterligare kommande år, ett läge
som delas med Sveriges övriga kommuner. Kommunerna är i början av en period med stora krav
på omställning till följd av bland annat ett ökat
demografiskt tryck och minskade skatteintäkter.
Kommunens nämnder arbetar nu hårt för att effektivisera sin verksamhet och flera nämnder har
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antagit handlingsplaner för att klara av den ekonomiska omställningen och fortsatt leverera en
god välfärd men med knappare resurser.
Digitaliseringsresan fortsätter

En stor del i omställningsarbetet mot en effektivare verksamhet består i att finna digitala lösningar
som kan minska behovet av administration och
effektivisera arbetet. Flertalet sådana lösningar är
på plats eller planeras under året. Till exempel har
en digital reception införts inom samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens verksamheter,
vilket minskat behovet av att bemanna receptionen. Inom flera av kommunens verksamheter införs nya ärendehanteringssystem som ett led i att
effektivisera handläggningsprocessen. Glädjande
nog har verksamheten vid Alströmergymnasiet
nominerats till Guldtrappan, som är en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän
som ligger i framkant vad gäller skolutveckling
i en digital samtid. Kommunstyrelsen har vidare
avsatt 5 miljoner kronor per år över en femårsperiod för kommunövergripande IT-investeringar
med start 2019.
Stort fokus på samhällsbyggnad

Kommunen kraftsamlar för att verkställa Tillväxtprogrammet, råda bot på rådande bostadsbrist och
utveckla nödvändig infrastruktur. Detta ställer
stora krav på kommunens plan- och bygglovsavdelning, där ett verksamhets- och metodutvecklingsarbete pågår i syfte att effektivisera handläggningsprocesserna. Behov av att kraftsamla inom
planverksamheten har identifierats för att ytterligare kunna påverka effektiviteten inom bygglovsverksamheten och genomföra Tillväxtprogrammet.
Synergier utnyttjas inom,
mellan och utanför verksamheter

I ett läge med ett ökat demografiskt tryck och
knappare resurser krävs att resurserna som finns
i verksamheterna utnyttjas på ett optimalt sätt.
Detta har manat kommunens verksamheter till
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att finna kreativa samverkansformer både inom
de egna verksamheterna men även tillsammans
med exempelvis den civila sektorn och näringslivet. Detta sker i stor utsträckning kring gruppen nyanlända, där exempelvis en plan för förvaltningsövergripande arbetsmetoder håller på att
tas fram inom ramen för BUS (Barn och unga i
samverkan) och där det civila samhället, genom
konceptet SFI-basic, är involverade i introduktionsprogram för nyanlända som ännu inte fått
personnummer, är föräldralediga eller av någon
annan anledning ännu inte påbörjat ordinarie
SFI-studier.
Heltidsresan

En viktig faktor för att klara av kommande års
kompetensförsörjning är att möjliggöra för medarbetare att arbeta heltid i större utsträckning än
idag. Kommunen arbetar för att verkställa den så
kallade heltidsresan och under våren har särskilt
viktiga faktorer för det fortsatta arbetet identifierats genom omvärldsbevakning och SWOTanalyser. Arbetet bedrivs främst inom vård- och
omsorgsförvaltningen där den största andelen
deltidsarbete återfinns.
Intern kontroll

Kommunens nämnder ska i enlighet med styrmodell och tillhörande anvisningar upprätta en
internkontrollplan i syfte att samla riskområden
som ska kontrolleras och hållas under uppsikt
under året. Internkontrollplanen har sin utgångspunkt i nämndernas väsentlighets- och riskanalys,
där riskerna identifieras och värderas utifrån hur
stor sannolikheten är att risken inträffar samt utifrån hur stor konsekvensen blir ifall den inträffar.
Samtliga nämnder har i samband med antagen
flerårsstrategi genomfört och dokumenterat en
risk- och väsentlighetsanalys samt upprättat en
internkontrollplan innehållandes de risker som
identifierats inför 2019. I nämndernas vårbokslut
framgår att arbetet med internkontrollpunkterna
fortlöper som planerat. Samtliga kontrollpunkter
som beslutats att kontrollera inför vårbokslutet

har kontrollerats och har inte påvisat större avvikelser. Några risker bedöms vara betydande i verksamheterna med stor sannolikhet att de inträffar.
Dessa återfinns i internkontrollplanen framför
allt för att hållas under kontroll under året och
möjliggöra att följa utvecklingen inom området.
God ekonomisk hushållning ur
ett verksamhetsperspektiv

Verksamhetsperspektivet av en god ekonomisk
hushållning avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för
en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa
detta måste det finnas ett klart samband mellan
resurser, prestationer, resultat och effekter. Kommunfullmäktige har i flerårsstrategi 2019-2021
pekat ut tolv prioriterade mål med tillhörande
indikatorer. Därutöver har fullmäktige tilldelat
kommunens nämnder och bolag sammantaget
61 uppdrag. Utifrån nämndernas vårbokslut kan
konstateras att arbetet med nämndernas åtaganden och uppdrag fortlöper enligt plan. Ett fåtal
åtaganden bedöms inte kunna uppfyllas under
året och endast två uppdrag bedöms ej genomföras. Prognosen är att den absoluta merparten av
nämndernas åtaganden och uppdrag kommer att
vara genomförda vid årets slut. Vid tidpunkt för
vårbokslutet har emellertid inga resultat för indikatorerna kunnat redovisas. Därför kan ingen
bedömning av god ekonomisk hushållning göras
i detta bokslut. Indikatorernas utfall redovisas i
årsbokslutet, varför en bedömning av god ekonomisk hushållning kan göras först då.
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Uppdrag
Kommunfullmäktige har i Flerårsstrategi 2019–
2021 för Alingsås kommun identifierat ett antal
uppdrag riktade till nämnderna. Nedan redovisas
nulägesstatus samt prognos avseende genomförande per 2019 för respektive uppdrag. Sammantaget
har fullmäktige gett kommunens samlade nämnder och bolag 61 uppdrag. De kommunala bolagens arbete med uppdragen kommer att följas upp
i delårsbokslutet. Vid tidpunkten för vårbokslutet
prognostiseras endast två av uppdragen inte kunna
genomföras till årets slut. Detta beror i båda fall på
yttre faktorer som begränsar kommunens möjlighet
att genomföra dem. Kommunfullmäktige har även
riktat vissa uppdrag till samtliga nämnder. I texten
avseende dessa uppdrag görs ett urval av aktiviteter
och åtaganden som nämnderna arbetar med för att
genomföra uppdraget.

Följande uppdrag bedöms bli genomförda under 2019:
Samtliga nämnder får i uppdrag att öka extern
medfinansiering, exempelvis från EU, om det
inte medför bestående kostnader

Kommunstyrelsen får i uppdrag att informera
företag om upphandlingsförfarandet för att
underlätta för fler att delta i upphandlingar

Status

Status

Påbörjad

Kommunens nämnder bevakar och söker externa
medel i flera fall där det finns att tillgå. I några fall
har medel erhållits, exempelvis från Skolverket avseende introduktionsprogram. Fler ansökningar
planeras under året och i några fall undersöks möjligheten till att samverka med andra kommuner i
syfte att gemensamt finansiera det aktuella projektet.
De flesta nämnder bedömer att uppdraget kommer
genomföras under året.
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Påbörjad

Kommunstyrelsen har påbörjat arbetet med att informera om upphandlingsförfarandet i olika forum,
vilket kommer att fortsätta under året.
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa
ökad tillgång på såväl bostads- som verksamhetsmark
Status

Påbörjad

Kommunstyrelsen beslutade om planprioritering i
början av året. Uppstart av Tillväxtprogrammet är
påbörjat genom att projektgrupper har tillsatts för
genomförandet. Förslag till riktlinjer för planprioritering kommer att presenteras efter sommaren i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden. Planen är
att fullfölja genomförandet av Tillväxtprogrammet
utifrån programmets målbild.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en
översyn av kommunala bestämmelser, i syfte
att minska regler för företagen
Status

Påbörjad

Kommunstyrelsens främsta strategi för att underlätta för företagen har varit projektet ”Förenkla - helt
enkelt”. Projektet har pågått i drygt ett år och har
innehållit flera utbildningsdagar för personal från
kommunens olika förvaltningar, i synnerhet de som
möter företagare i arbetet. Personalen har deltagit
i att ta fram konkreta förslag på vad kommunen
kan förbättra i sin service gentemot företag och hur
det kan göras. Åtta fokusområden har tagits fram utifrån drygt 200 förbättringsförslag som uppkommit
under projektet. De åtta fokusområdena ska nu arbetas vidare med i olika arbetsgrupper för att ytterligare konkretisera hur kommunen kan utvecklas.
Verkställandet är beräknat till hösten.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att
undersöka hur man kan möjliggöra fler privata
initiativ till byggnation av mindre och billiga
lägenheter
Status

Påbörjad

Samhällsbyggnadsnämnden har inlett en översyn av
planprocessen och exploateringsprocessen. En dialog och samverkan har inletts mellan planenheten på
samhällsbyggnadskontoret och kommunlednings-

kontorets exploateringsenhet samt påbörjat utvecklandet av forumet Gemensam beredning.

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
inom ramen för det kommunala uppdraget effektivisera bygglovshanteringen
Status

Påbörjad

Samhällsbyggnadsnämnden vidtar en rad olika aktiviteter i syfte att effektivisera bygglovshanteringen. En handläggarhandbok är under upprättande
som ska vara ett stöd i handläggningsprocessen.
Samtidigt pågår en renodling av de olika yrkesrollerna på bygglovsenheten. Ett arbete för att förbättra
service och bemötande pågår genom att se över och
aktualisera information på hemsidan samt genom
ett utökat samarbete med kommunens företagslots.
Därutöver har förstärkning i form av externt konsultstöd erhållits.

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att öka debiteringsgraden inom plan- och
bygglovsverksamheten för att öka självfinansieringsgraden
Status

Påbörjad

Debiteringsgraden inom planverksamheten följs upp,
analyseras och bryts ned månadsvis för att kunna ge
beslutsunderlag till chefen för verksamheten. Inom
bygglovsverksamheten har ett arbete påbörjats för att
på motsvarande sätt kunna ta fram siffror och beslutsunderlag.

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
säkerställa att byggherredriven planprocess
genomförs och blir effektiv
Status

Påbörjad

En byggherredriven detaljplan är antagen under
perioden. Samhällsbyggnadsnämnden planerar att
utvärdera genomförda byggherredrivna planprocesser under hösten samt etablera en kunskaps- och
erfarenhetsbank för byggherredrivna planprocesser.
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Ett erfarenhetsutbyte ska inledas tillsammans med
Härryda kommun under sommaren och planering
finns för att hemsidan ska utvecklas till att vara ett
verktyg för byggherredriven planprocess.

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
se över interna riktlinjer, i syfte att bedriva en
snabbare bygglovshantering

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
utforma mer flexibla detaljplaner i enlighet
med tillväxtprogrammets intentioner

Samhällsbyggnadsnämnden håller på att ta fram ett
handläggarstöd i form av en handläggarhandbok
innehållandes styrande rutiner och mallar. Därutöver är en modell för målstyrning på volym under
uppbyggnad och beräknas införas vid månadsskiftet
augusti-september.

Status

Påbörjad

Uppdraget genomförs genom att detaljplanerna i
kommunens fyra tillväxtprojekt ska utformas som
flexibla detaljplaner. Utrymme ska ges för större arkitektonisk generositet vid detaljplanering av nya
områden och fler användningsområden ska möjliggöras där det är möjligt.

Status

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
undersöka möjligheterna för att på sikt bygga
en hållplats vid Lövekulle för pendeltåg och
bussar
Status

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
öka dialogen med Västtrafik för att undersöka
möjligheterna till utökade turer med kollektivtrafiken
Status

Påbörjad

Samhällsbyggnadsnämnden för kontinuerlig dialog
med Västtrafik, där frågor om möjligheterna till utökade turer med kollektivtrafiken har tagits upp.

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att i dialog med exploatörer undersöka vilka
mindre bostadsprojekt på planlagd mark som
finns i dag, i syfte att prioritera och snabbbehandla dem för att få fler bostäder på plats

Påbörjad

Färdig

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit upp frågan om
en hållplats vid Lövekulle för pendeltåg och bussar
med Västtrafik. I dagsläget finns inga sådana planer
från regionen på grund av kapacitetsbrist på banan, i
nuläget finns inte heller tillräckligt med resandeunderlag. Uppdraget bedöms genom dessa aktiviteter
vara genomfört.

Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt
samarbete med marknadens intressenter,
genomföra en snabbare och effektivare planoch exploateringsprocess
Status

Påbörjad

En dialog om hur kommunen ska arbeta med marknadens intressenter är påbörjad och fortlöper. En
Sedan årsskiftet har en dialog förts mellan samhälls- särskild dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott
byggnadsnämndens ordförande och exploatörer om angående tillväxtområdena kommer att ske i slutplanerade bostadsprojekt som kräver planändring, i et av maj månad. Därtill har en översyn av plan-,
syfte att prioritera och snabbehandla dem för att få bygglovs- samt exploateringsprocessen påbörjats i
fler bostäder på plats. Planering finns för att göra en syfte att förbättra möjligheterna till parallella proinventering av outnyttjad planlagd mark för bostads- cesser för att därigenom effektivisera exploateringsändamål, även det i syfte att prioritera och snabb- verksamheten. Planering finns för att utveckla och
behandla mindre bostadsprojekt för att få fler bostä- marknadsföra e-tjänsten inom exploatering samt att
inkludera externa aktörer tidigt i processen utifrån
der på plats.
Status
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Påbörjad
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de olika tillväxtområdenas förutsättningar och därefter stämma av med kommunstyrelsen. Olika arenor
för dialog genom exempelvis Näringslivsrådet och
fastighetsägarföreningen har etablerats.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en utredning som ska syfta till att finna
kommunens vilja med framtiden för E20 samt
Västra Stambanan

Kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB ges i
uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för
ombyggnation och eventuell tillbyggnation av
nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en
isyta.
Status

Påbörjad

En process för att ta fram en plan för ombyggnation
och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall har
påbörjats av förvaltningschefen för kultur- och utStatus
Påbörjad
bildningsförvaltningen, VD för Fastighetskoncernen
Kommunstyrelsen har påbörjat ett arbete med att Alingsås Rådhus AB samt kommunens tillväxtchef
finna den politiska viljeinriktningen avseende fram- och ekonomichef. För att kunna planera för fortsatt
tiden för E20 samt Västra Stambanan och i maj må- hantering av uppdraget har denna grupp tagit fram
nad ska möten mellan kommunstyrelsen och sam- en plan som kommunstyrelsen bör ta ställning till
hällsbyggnadsnämnden hållas kring detta. Det finns innan processen kan fortsätta. Samtidigt pågår ett aräven etablerade kontakter med Trafikverket, där bete vid kommunledningskontoret i samverkan med
både kort- och långsiktiga åtgärder hanteras. Under verksamhetschef för anläggning och fritid med att ta
hösten beräknas ett beslut fattas kring kommunens fram adekvata underlag inför beslut.
konkreta ställning i frågan.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för
en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
peka ut ett antal LIS-områden för att möjliggöra fler strandnära bostäder på landsbygden

Status

Status

Påbörjad

Påbörjad

Planering finns för utbyggnad av en gång- och cykelväg i Långared under året, resurser för ändamålet har
avsatts. En upphandling har påbörjats och genomförandet är planerat till hösten.

Samhällsbyggnadsnämnden planerar för att en LISutredning (landsbygdsutveckling i strandnära lägen)
ska innefattas i årets uppdatering av översiktsplanen.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att via ägardirektiv till AB Alingsåshem möjliggöra fastighetsförsäljningar för att bolaget ska kunna
bygga billiga och till ytan mindre hyreslägenheter

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
vidta åtgärder för att uppdatera detaljplaner
i de norra delarna av kommunen, för att öka
byggtakten

Status

Påbörjad

Kommunstyrelsen har påbörjat en revidering av
ägardirektiven för AB Alingsåshem. Nya ägardirektiv
beräknas kunna antas innan sommaren.

Status

Påbörjad

Samhällsbyggnadsnämnden planerar att ta fram en
sammanställning av gällande detaljplaner i de norra
kommundelarna utifrån antagandeår och syfte med
förslag på omarbetning som inbegriper finansiering av
planarbete.
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Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag
att i dialog med matleverantören öka andelen
närproducerade livsmedel i kommunens
välfärdsverksamheter
Status

Påbörjad

Barn- och ungdomsnämnden arbetar tillsammans
med matleverantören ISS för att hitta förutsättningar för en ökad andel närproducerade livsmedel inom
ramen för pågående avtal.

Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att
ytterligare förstärka insatserna för barn i tidiga
åldrar samt barn med särskilda behov
Status

Påbörjad

Barn- och ungdomsnämnden fortsätter arbetet med
att utveckla det främjande och förebyggande arbetet
i elevhälsoteamen. En utökning av elevhälsans per-
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sonal genom både riktat kommunbidrag och utökat
statsbidrag för likvärdig skola har genomförts. Förvaltningen ingår även i närvårdssamverkan LerumAlingsås (SAMLA), med fokus på tidig upptäckt och
att säkerställa tidiga och samordnade insatser.

Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag
att vidta åtgärder för att minska arbetsbelastningen hos lärare för att frigöra mer tid för
undervisning
Status

Påbörjad

Barn- och ungdomsnämnden har påbörjat ett partsgemensamt arbete för att förbättra organisatorisk
och social arbetsmiljö utifrån Huvudöverenskommelse (HÖK) 18 och handlingsplan utifrån medarbetarenkät. Samtliga förskolor och skolor fortsätter
att utveckla den inre organisationen samt renodla
och tydliggöra roller och uppdrag. Utredning pågår
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avseende möjligheten att inrätta nya befattningar, så
som förskoleassistent och pedagogista i förskolan och
exempelvis lärarassistent inom grundskolan. Centrala frågor är bemanningsplanering, schemaläggning
och arbetstid. Ett närvarosystem, Planering förskola,
används för att mäta barnens faktiska närvaro som
underlag för planering av personalens schema. Ett
digitalt dokumentationssystem, Unikum, införs
även i förskola för att underlätta arbetet för personalen genom att använda samma system för alla åldrar
(1-16). Även dokumentation gällande åtgärdsprogram flyttas till Unikum, vilket underlättar administrationen för lärarna.

Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag
att undersöka förutsättningarna för att inrätta
en gemensam webbportal för köerna till alla
kommunala skolor samt friskolor i kommunen
Status

Påbörjad

Barn- och ungdomsnämnden har utrett teknisk möjlighet för en gemensam webbportal. En gemensam
webbportal i enklare utförande kan genomföras omgående. Fristående skolor har dock ännu inte tillfrågats.

Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag
att minska barngrupperna i förskolan
Status

Påbörjad

Inom ramen för uppdraget har barn- och ungdomsnämnden åtagit sig att med stöd av riktat kommunbidrag forma mindre barngrupper i riktning mot
skolverkets rekommendationer för barngruppernas
storlek, med fokus på de yngsta barnen. Samtliga
förskolechefer arbetar gemensamt för att organisera
förskolan annorlunda och skapa förutsättningar för
minskade barngrupper. Arbetet utgår ifrån barnens
behov och verksamhetens bästa. Centrala delar i arbetet är befattningar, roller, kompetensförsörjning
och bemanningsoptimering.

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
att utvidga karriärtjänsterna för lärare genom
att inrätta ytterligare lektorstjänster
Status

Färdig

Kultur- och utbildningsnämnden har under perioden anställt ytterligare en lektor inom verksamheten
utbildning. Vidare genomförs ett antal aktiviteter
som utvidgar karriärtjänsterna för lärare samtidigt
som de skapar mervärde för eleverna. Exempelvis ska
en omorganisering av skolledningen genomföras vid
verksamhet Utbildning, där en ny sektor skapas som
leds av en elevhälsochef/rektor med särskilt ansvar
för elevhälsofrågor. Detta är ett led i att möjliggöra
tydligt arbetsledarskap samt professionalisera ledningen av elevhälsan. Därutöver kommer ett projekt
genomföras med en ”supermentor” som ska motverka psykisk ohälsa på bygg- och anläggningsprogrammet och förbättra elevernas arbetsmiljö. Uppdraget
bedöms vara genomfört i och med inrättandet av ytterligare en lektor.

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
att påbörja samverkan med regionen, universitet och högskolor samt näringslivet i syfte att
utveckla samverkan och närhet till högre utbildning samt matcha arbetskraftsefterfrågan
med relevanta utbildningars omfattning och
utformning
Status

Påbörjad

Kultur- och utbildningsnämnden har tillsammans
med Karlstad universitet och Högskolan i Skövde
samverkat kring eftergymnasiala utbildningar, främst
med inriktning mot förskolelärare och grundskolelärare. Val av olika inriktningar görs i samverkan med
barn- och ungdomsnämnden utifrån deras framtida
behov. Därutöver sker samverkan kring yrkeshögskoleutbildningar tillsammans med Campus Västra
Skaraborg och Campus Mölndal utifrån ett regionalt
behov inom Diagnosteknik fordon. Flera av de stora
bilföretagen i Alingsås har vid uppstarten av utbildningen uttryckt ett behov av denna kompetens. Yrkeshögskoleutbildningar inom programmering har
också upprättats bland annat efter en kompetensin-
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ventering bland It-företagen i Alingsås. Arbete pågår även för att lämna in en ny ansökan tillsammans
med Högskolecentrum Bohuslän om att till 2020
starta en yrkeshögskoleutbildning som kallas Digital store manager. Inventering av kompetensbehovet
bland handelsföretagen i kommunen har påbörjats.

att skapas under året. Därutöver kommer förvaltningen genomföra regelbundna produktionsmöten
och föreningsträffar med föreningslivet under året i
syfte att få insyn i varandras verksamhet och beredas
möjlighet för frågor.

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
att öka kulturutbudet i samtliga kommundelar

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
att utveckla besöksnäringen i samverkan med
näringslivet

Status

Status

Påbörjad

Påbörjad

Kultur- och utbildningsnämnden arbetar med flera Uppdraget genomförs bland annat genom att
olika aktiviteter i syfte att öka kulturutbudet i alla Alingsås ingår i projektet ”Strax utanför Göteborg”,
kommundelar. Exempelvis ansvarar kultur- och ut- en satsning som Turistrådet Västsverige, Västtrafik,
bildningsförvaltningen tillsammans med kommun- Göteborg & Co och Business Region Göteborg står
ledningskontoret för verksamheten i Nolhaga slott bakom och marknadsför. Utgångspunkten i konunder 2019. En utställning vid namn ”Sammet, pär- ceptet är att det räcker med att åka med kollektivlor och galej” samt turistverksamhet och café startar trafiken några hållplatser utanför Göteborg för att
i slottet under maj månad. De lokala konstfören- uppleva platser värda ett besök. Utöver detta arbetar
ingarna har tilldelats föreningsbidrag och kommer nämnden med flera olika evenemang för att stimuatt ställa ut konstverk i slottet och parken. Därtill lera besöksnäringen i samverkan med näringslivet,
har ett arbete för att förbereda sommarens utställ- bland annat Potatisfestivalen, konceptet Julmys och
ning i konsthallen genomförts, utställningen ”Sa- verksamheten vid Nolhaga slott.
long Alingsås” öppnar i maj och är en kulturyttring
med anledning av stadens 400-årsjubileum. Genom
utställningen får alla med anknytning till Alingsås
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
lämna in ett verk till utställningen. En utökning av att utveckla integrationsskapande arbetsmeprogramaktiviteter på biblioteket i Ingared och Solle- toder som kan implementeras inom flera områbrunn har skett också skett inför hösten.
den samt att stärka Arena Elvas integrationsinsatser

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
att stärka och stimulera den civila sektorn
Status

Påbörjad

Kultur- och utbildningsnämnden har under årets första månader påbörjat eller planerat för olika samarbeten med den civila sektorn, exempelvis aktiviteter
via SFI-basic, musikstudion vid Arena Elva, genomförandet av Potatisfestivalen, verksamhet i Gräfsnäsparken och aktiviteter vid Nolhaga slott. I syfte att
skapa tydlighet i samarbetet mellan förvaltningen
och föreningslivet kommer hyresavtal, skötselavtal
och nyttjanderättsavtal avseende olika anläggningar
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Status

Påbörjad

Kultur- och utbildningsnämnden arbetar med uppdraget kontinuerligt och genom övertagandet av
kommunens arbetsmarknadsenhet har det möjliggjorts i ännu större utsträckning. Nämnden arbetar
med att nyttja personalresurser så att rätt fråga och
insats hanteras av rätt kompetens i det samlade integrationsarbetet. Exempelvis har synergieffekter mellan arbetsmarknadsenheten och integrationsavdelningen kartlagts gällande mål och arbetssätt i syfte
att möta gruppen nyanlända på ett än mer effektivt
och motiverande sätt. Samverkan mellan Campus
SFI-lärare och personal vid arbetsmarknadsenheten
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har inletts avseende språk och arbetsmarknad, vilket
kommer att genomföras vid Actusgården. Samverkan pågår även mellan Campus SFI-arbetslag, arbetsmarknadsenheten och integrationsavdelningen
avseende målgruppen unga genom DUA (delegationen för unga och nyanlända i arbete). Ytterligare en
samverkansinsats pågår mellan IM-språk, Arena elva,
Kulturskolan och Integrationsavdelningen i syfte att
ge information om jämställdhet och övrig samhällsinformation till målgruppen.

i syfte att tillhandahålla driften av ett nytt utegym
som företaget kommer att upprätta. Under juli kommer även ett nytt konstgräs att anläggas på Alströmervallen.

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
att analysera framtida behov av om- och
tillbyggnation av Alströmergymnasiet
Status

Påbörjad

Kultur- och utbildningsnämnden har analyserat volymökningen av 16-åringar i Alingsås kommun, vilka
Kultur- och utbildningsnämnden ges i
beräknas öka med 14 procent från 2018 till 2021.
uppdrag att för framtida drift och finansiering
Tillsammans med fastighetsägaren AB Alingsåshem
av idrottsanläggningar samarbeta med
har en mindre förstudie av om- och tillbyggnation
näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa
av lokalerna genomförts. Möjligheten att hyra fastOPS-lösningar (offentlig-privat samverkan)
igheten Alingsås Hökanäbbet 7, även kallad AMEStatus
Påbörjad
lokalen, har framkommit i förstudien, som efter
Kultur- och utbildningsnämnden har inlett ett sam- ombyggnation kan inrymma tre klassrum samt en
arbete mellan förvaltningen och ett lokalt företag dansstudio. Detta möjliggör en utökning om ca. 100
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elever vid Alströmergymnasiet. Kultur- och utbild- bland annat IT-arbetet/stödet, ramprogram, IBIC
ningsnämnden beslutade vid sammanträdet den 20 (Individens behov i centrum), förtätning och utfebruari 2019 § 26 att ge förvaltningen i uppdrag byggnation äldreboenden och boenden inom LSS
att gå vidare i planeringen med ombyggnad av Höka- samt kompetensförsörjningsstrategier.
näbbet 7 för utökning av Alströmergymnasiets
lokaler.

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
att utreda möjligheterna för ett utökat samarbete mellan Sollebrunns skola och Bjärkehallen, bland annat genom att se över möjligheterna till en gemensam vaktmästartjänst
Status

Färdig

Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att
renodla undersköterskeuppdraget genom att
finna möjligheter för andra yrkeskategorier att
bistå verksamheten
Status

Påbörjad

Vård -och omsorgsnämnden planerar för en uppföljning av utredningen om att införa serviceassistent
som en kompletterande yrkesroll under kommande
kvartal och kommer att återredovisas under hösten.

Kultur- och utbildningsnämnden och barn- och
ungdomsnämnden har påbörjat samverkan kring
rutiner för underhåll av Bjärkehallen. En vaktmästare har anställts till Bjärkehallen från och med den
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att
2 maj. Tjänsten ska samarbeta med barn- och ung- utreda förutsättningarna för att äldre som fortdomsförvaltningen gällande driften av hallen.
farande bor hemma ska kunna äta lunch på
äldreboenden i kommunen

Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för
ett nytt äldreboende i Stadsskogen med
utvecklad välfärdsteknik och i privat regi
Status

Påbörjad

Uppdraget har påbörjats genom att dialog med intressenter har inletts, liksom diskussion samt åtgärder
kring platsen. Planering för samverkan kring uppdraget finns mellan vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och bolag.
Uppdraget, i bemärkelsen att vidta åtgärder för ett
nytt äldreboende, bedöms genomföras under året.

Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att
påbörja ett strategiskt omställningsarbete i
syfte att klara framtidens krav på verksamheten
Status

Påbörjad

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter arbetet som
har påbörjats i syfte att möta framtidens krav på
verksamhet och ekonomi. Ett arbete pågår genom
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Status

Färdig

Vård- och omsorgsnämnden har tidigare berett och beslutat om en motion avseende att motverka ensamhet
genom att erbjuda lunch på äldreboende, 19 november 2018 § 98. Med utgångspunkt i utredningen som
gjordes ser nämnden inga möjligheter till vidare utredning i frågan med anledning av den handlingsplan
på besparingar som råder. Nämnden är dock fortsatt
positiva till motionen förutsatt att erforderliga resurser tillförs. I dagsläget erbjuds äldre som fortfarande
bor hemma att äta måltider i gemenskap med andra
för ett självkostnadspris. Detta sker kontinuerligt två
till tre gånger i veckan via träffpunkternas aktivitetsutbud. Uppdraget bedöms vara genomfört i och med
att förutsättningarna har utretts.

Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att
fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom
ramen för Lagen om valfrihetssystem
Status

Påbörjad

Vård- och omsorgsnämnden har utrett möjligheten
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att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) gällande
daglig verksamhet inom funktionsstödsverksamheten år 2018. Ett eventuellt införande av LOV kommer att beslutas av nämnden under 2019.

nisationer, som samordnas av socialförvaltningen, i
syfte att tillsammans identifiera vilka insatser som
kan göras för att förhindra våld i nära relationer.

Socialnämnden ges i uppdrag att i samverkan
med det civila samhället göra insatser för att
hindra våld i nära relationer

Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans
med kultur- och utbildningsnämnden göra
insatser för att förhindra hedersrelaterat våld

Status

Status

Påbörjad

Socialnämnden har tagit upp frågan om våld i nära
relationer i möte med Frivillignätverket, som är ett
nätverk bestående av frivilligaktörer från kyrkor,
idrottsrörelse, folkhögskola och civila initiativ. Det
visade sig att samtliga möter våld i nära relationer i
sina verksamheter och frågor kring agerande vid våld
av hederskaraktär lyftes särskilt fram och diskuterades. Förvaltningen har spridit information om var
frivilligorganisationer kan vända sig för hjälp eller
vägledning när de möter våldsutsatta eller våldsutövare samt samverkar med kvinnojouren Olivia och
Brottsofferjouren. En gemensam workshop planeras
även att hållas i juni med Samverkansrådet, ett nätverk för chefer från myndigheter och frivilligorga-

Påbörjad

Möten mellan förvaltningarna har genomförts där
handläggare från båda förvaltningar får ta del av varandras erfarenheter och kunskaper samt identifierar
centrala områden där insatser behöver utvecklas för
att förhindra hedersrelaterat våld. En inventering
har även gjorts av vilka aktiviteter förvaltningarna
vidtar på temat i dagsläget. Mötena har även resulterat i en ökad samverkan mellan förvaltningarna i
enskilda ärenden och på så vis tillvaratas och sprids
den kompetens som finns inom området. De planeras även att fortlöpa under hela året. Den 4 juni
kommer också en konferens att hållas tillsammans
med civilsamhället på temat.
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Socialnämnden ges i uppdrag att vidta
åtgärder för att i högre utsträckning tillgodose
kompetensförsörjningen inom den sociala
verksamheten i Alingsås kommun

Kommunstyrelsen ges tillsammans med
samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en
plan för säker och trygg skolväg

Status

Status

Påbörjad

Socialnämnden arbetar med uppdraget genom att
åta sig att fortsätta arbeta aktivt med kompetensförsörjningen, och där aktiviteter för att tillgodose
kompetensförsörjningen närmare beskrivs. En kompetensförsörjningsplan håller också på att färdigställas, som bygger på strategierna attrahera, rekrytera,
utveckla, behålla och avsluta (ARUBA).

Socialnämnden ges i uppdrag att utveckla och
utöka så kallade hemmaplanslösningar, för att
undvika dyra externplaceringar i andra
kommuner
Status

Påbörjad

Ej påbörjad

Nämnderna har inte påbörjat arbetet med att ta fram
en plan för ändamålet, resurser för detta bedöms saknas. Tjänstemän på förvaltningarna har dock sedan
flera år tillbaka ett välfungerande samarbete för säker
och trygg skolväg.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i
uppdrag att se över sin verksamhet ur ett
integrationsperspektiv i syfte att föreslå
lämpliga insatser i kommunens samlade
integrationsarbete
Status

Påbörjad

Kommunens nämnder arbetar för att främja inI socialnämndens antagna handlingsplan för ekono- tegrationen inom hela kommunen och ser över
misk omställning 2019-2020 presenteras vidtagna möjligheten att finna synergieffekter mellan olika
samt planerade åtgärder för att utveckla och utöka verksamheter. Exempelvis sker samverkan mellan
så kallade hemmaplanslösningar. Ett intensivt arbete Campus SFI-arbetslag, Arbetsmarknadsenheten och
pågår med att frångå köpt vård och istället hitta fler Integrationsavdelningen för målgruppen unga gedifferentierade lösningar på hemmaplan. Åtgärderna nom DUA (Delegationen för unga och nyanlända i
omfattar både boendelösningar, ökad samverkan och arbete). Därtill kommer insatser göras för att utöka
förändrade arbetssätt inom hela verksamheten, för att och bredda DUA vars syfte är att utveckla samverkan
matcha behov och undvika köpt vård. Verksamheter- kring ungas och nyanländas etablering i samhället.
na som arbetar mot barn och unga har startat ett nytt En träff har hållits under våren mellan lokala företag
forum för samverkan mellan chefer, förste socialsekre- och etablerade inom DUA och fler träffar planeras
terare och handläggare med möten en gång per vecka. att hållas under året för att hitta fler aktörer från arÄven externa samverkanspartners bjuds in vid behov. betsmarknaden. Kommunstyrelsen planerar att geForumets uppdrag är att finna kreativa, hållbara och nomföra uppdraget genom att kravställa angående
kostnadseffektiva lösningar för utsatta barn och unga. social hänsyn i lämpliga upphandlingar, planering
En rad olika åtgärder har identifierats, bland annat har finns för att anställa flerspråkig personal i förskola
ett metodutvecklings- och samverkansarbete inletts och i fritidshem som en del i att utveckla arbetet
mellan enheten som genomför barnavårdsutredningar med flerspråkiga barns språkutveckling samt ur ett
och enheten för stöd och behandling i syfte att ut- integrationsperspektiv. Samhällsbyggnadsnämnden
veckla arbetet mot hållbara hemmaplanslösningar. En för en aktiv dialog med Arbetsmarknadsenheten för
genomlysning av köpt vård vuxen har genomförts av att matcha personer och arbetsplatser för att exemEY under våren och återredovisats för nämnden. Syf- pelvis erbjuda språkpraktik under året. BUS (barn
tet var att få mer kunskap om anledningarna till att och unga samverkan) ledningsgrupp ska under året
kommunen har höga kostnader för placeringar inom samverka för att genomföra integrationsfrämjande
missbruksområdet och ta fram förslag på åtgärder för insatser. En utgångspunkt i arbetet är rapporten Situationen för nyanlända barn i familj - med fokus på
kostnadskontroll inom området.
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sociala frågor och socialtjänstens roll som tagits fram
av Göteborgsregionen (GR) och FOU (Forskning
och utveckling) Väst. De kommunala bolagsstyrelsernas arbete med uppdraget kommer att följas upp
i samband med delårsbokslutet.

att målgruppen får en möjlighet att förstärka sitt CV
genom arbetslivserfarenhet. Därutöver arbetar biblioteket tillsammans med Högskolan i Borås, Göteborgs
stad och Kungsbacka kommun med ett projekt för att
skapa en introduktionsutbildning för nyanlända som
vill arbeta med kultur eller i biblioteket.

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
att erbjuda praktikplatser och/eller anställning
inom kommunen för personer som befinner sig
långt ifrån arbetsmarknaden

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
om att integrera nyanlända tillsammans med
det civila samhället och näringslivet

Status

Status

Påbörjad

Kultur- och utbildningsnämnden har under perioden
arbetat med att skapa fler arbetsträningsplatser/språkträningsplatser i den egna verksamheten. Nolhaga
Parkbad, Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelningen driver caféverksamheten vid Nolhaga Parkbad där målgruppen nyanlända (10 personer) och elever vid Alströmergymnasiets introduktionsprogram (3
elever) ska få praktik i verksamheten vilket möjliggör

Påbörjad

Kultur- och utbildningsnämnden involverar det civila
samhället i integrationsavdelningens introduktionsprogram gällande nyanlända som ännu inte fått sina
personnummer, är föräldralediga eller av någon annan anledning inte har påbörjat ordinarie SFI-studier.
Detta kallas för ”SFI-basic” och i programmet får deltagarna möjlighet att träna och utbilda sig i svenska
samt utföra hantverksarbete. Detta möjliggörs bland
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annat genom att lärare från SFI deltar under kortare
stunder men också genom att PRO och Studiefrämjandet deltar vid dessa sammankomster. Genom förvaltningens digitala center får nyanlända möjlighet att
under SFI-lektionerna utbilda sig i digital kompetens.
Detta genomförs i samverkan mellan SFI, Arbetsförmedlingen och medarbetare på Kulturhuset.

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

Påbörjad

Samtliga nämnder arbetar utifrån sina antagna flerårsstrategier där fullmäktiges prioriterade mål med tillhörande indikatorer brutits ned till nämndsåtaganden
i syfte att uppfylla Alingsås kommuns flerårsstrategis
utpekade vilja. Därtill arbetar samtliga nämnder med
att verkställa tilldelade uppdrag utifrån flerårsstrategin. Nämndernas budgetföljsamhet samt arbete med
uppdrag och åtaganden följs upp i vår-, delår- och årsbokslut. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för
att flerårsstrategin efterlevs genom sin uppsiktsplikt.
Det arbetet sker i form av dialogträffar både på tjänstemannanivå och mellan politikerna i kommunstyrelsen och nämndernas presidier, uppföljningar i bokslut, ekonomisk månadsuppföljning av nämnderna,
utformning av anvisningar mm.

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

Påbörjad

Nämnderna arbetar ständigt för att minska administrationen och identifiera effektiviseringar i verksamheterna. En stor del av arbetet är hänförligt till utveckling av e-tjänster och digitalisering av tjänster, vilket
väntas ge en effektivare administration och frigöra
arbetstid för medarbetare. Exempel på digitala tjänster som tagits fram under perioden är; voteringsapp,
digital sekretesshantering av möteshandlingar, anmä-
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lan av delegationsbeslut, digital signering och interna
e-tjänster för att effektivisera processer mellan förvaltningar och kommunledningskontoret. Därutöver vidtar nämnderna flertalet åtgärder i syfte att effektivisera
administrationen, exempelvis inleds en tät samverkan
i olika frågor, till exempel mellan kultur- och utbildningsförvaltningens stab och integrationsavdelningen
som delar på administrativt stöd och mellan samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontorets
upphandlingsenhet i syfte att minska behovet att anlita upphandlingskonsulter.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka
och utveckla demokratin och i lämpliga former
använda sig av medborgardialog
Status

Påbörjad

Kommunens samtliga nämnder arbetar med att stärka
och utveckla demokratin inom sina respektive verksamhetsområden. Exempel på områden där olika
former av medborgardialog genomförs löpande är
olika brukarråd inom äldreomsorgen och inom individ- och familjeomsorgen, vars metoder och fokusområden utvecklas kontinuerligt. Inom skolan
finns barnråd, elevråd och forum för samverkan med
vårdnadshavare i enlighet med skollagen. Dialog sker
löpande i samtliga planer inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhet, som en del i plan- och bygglagens lagstadgade krav på samrådsförfarande. Flertalet
nya satsningar på olika former av dialog görs också,
till exempel har ett integrationsråd bildats inom kultur- och utbildningsnämnden, vars arbete involverar
nyanlända, tjänstemän och civilsamhället. Nästa steg
blir ett deltagande från den politiska nivån med syfte
att skapa en bättre insyn för kommunens nyanlända
om hur demokratin fungerar samt skapa ett forum för
att underlätta medborgardialogen mellan nyanlända
och kommunens politiker och tjänstemän. Därtill genomfördes en eMedborgardag den 18 mars där medborgarna gavs möjlighet att ta del av förvaltningarnas
digitaliseringsarbete.
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Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en
strategi för hur digitala lösningar genom
exempelvis artificiell intelligens kan införas i
syfte att minska administrationen
Status

Påbörjad

Kommunens samtliga nämnder bedriver ett aktivt
arbete med att införa digitala lösningar i verksamheterna i syfte att minska administrationen. Socialnämnden har antagit en digital strategi som stakar ut
riktningen för förvaltningens fortsatta digitaliseringsarbete med utgångspunkt i den digitala målbilden,
denna har sedan brutits ned till en konkret handlingsplan. Exempelvis håller robotstyrd processautomation,
RPA, på att införas för att effektivisera administration
och spara tid i rutinbaserade processer. Samhällsbyggnadsnämnden planerar att under året arbeta med
förvaltningens digitala strategi och vision. En digital
reception har kommit på plats i både samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden, vilket minskat be-

hovet av att ha personal som bemannar receptionen.
Inom skolan har exempelvis Arena för lärande nu
kopplats samman med förskolan och vårdnadshavare
kan utföra alla sina ärenden i samma arena som skolan.
Inom miljöskyddsnämnden har ett nytt ärendehanteringssystem, Ecos, införts som möjliggör en digitaliserad administration i större utsträckning. Inom vårdoch omsorgsnämnden fortgår implementering av ny
digital plattform som stödjer olika digitala tjänster i
hemmet, till exempel digital fjärrtillsyn (tillsyn via kamera) och trygghetslarm. Via den digitala plattformen
kommer det under året implementeras ett detaljplaneringssystem som pilot inom hemtjänsten. På kultur- och utbildningsnämnden har det nya boknings-,
bidrags- och anläggningssystemet fortsatt att implementeras i samtliga verksamheter. Systemet beräknas
ge administrativa vinster då handläggningsprocessen
avseende föreningsbidragen effektiviseras vilket leder
till kortare handläggningstider av bidragsansökningar.
Verksamheten vid Alströmergymnasiet är nominerade
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till Guldtrappan vilket är en kvalitetsutmärkelse för
kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant
när det gäller skolutveckling i en digital samtid. Vid
gymnasiet används digitala verktyg i syfte att främja
tillgänglighet, likvärdighet och rättssäkerhet. I år genomfördes exempelvis för första gången ett digitalt
nationellt prov. Inom överförmyndarnämnden håller
verksamhetssystemet Wärna på att uppdateras till EWärna, vilket kommer göra handläggningen mer digitaliserad och effektiv. Kommunstyrelsens del i uppdraget är framför allt att stötta respektive nämnd med
teknisk kompetens i framtagande av deras digitala
verktyg och lösningar för automatisering. Sammantaget vidtas en mängd åtgärder på uppdragets tema och
samtliga nämnder bedömer att uppdraget kommer att
genomföras under året.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över
kommunens samlade verksamhet i syfte att
finna kostnadsbesparande effektiviseringar
och återkomma med förslag inför kommande
års flerårsstrategiberedning
Status

Status

Påbörjad

Kommunstyrelsen har påbörjat arbetet med att inrätta en visselblåsarfunktion genom att utreda hur
funktionen ska utformas, utreda den tekniska funktionen samt ta fram förslag till organisation.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta
fram en gemensam värdegrund för hela
organisationen
Status

Påbörjad

Kommunstyrelsen har påbörjat planering för uppdraget. Kommunen har en gemensam värdegrund
som genom uppdraget ska synliggöras i styrmodell,
dokument, kommunportal och hemsida. Därtill ska
det säkerställas att värdegrunden är en del i introduktionen av nyanställda medarbetare och chefer.

Påbörjad

Kommunstyrelsen har med utgångspunkt i handlingsplanen Effekt påbörjat genomlysningar av förvaltningarna. En genomlysning av socialnämnden
är färdig och genomlysning av vård- och omsorgsnämnden är pågående. De större nämnderna planeras vara genomlysta till och med höstens budgetberedning, dock inte samtliga nämnder. Arbetet med
genomlysningar bedöms pågå under hela året.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp
lönekartläggning och vid behov vidta lämpliga
åtgärder
Status

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en
visselblåsarfunktion som ger anställda och invånare möjlighet att rapportera oegentligheter
utan att drabbas av negativa konsekvenser

Påbörjad

Kommunstyrelsen har påbörjat en lönekartläggning
och planerar att återredovisa denna under maj eller
juni månad.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla
och förbättra styrningen i kommunkoncernen
genom att bland annat revidera styrmodellen
i syfte att ha en tydlig koppling till vision och
värdegrund
Status

Påbörjad

Kommunstyrelsen har påbörjat ett arbete med förändrad ekonomistyrning som en första del i revidering av styrmodellen. Även arbetet med att göra en
översyn av styrmodellens övriga delar samt att synliggöra antagen värdegrund är påbörjat.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB verka för ökad nyproduktion av
bostäder
Status

Ej påbörjad

Kommunstyrelsen har ännu inte påbörjat uppdraget,
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men det bedöms bli genomfört under året. En första
dialog med berörda parter planeras att genomföras i
maj. Planen är att upprätta en löpande dialog i syfte
att fastställa behov av byggrätt samt se över direkttilldelning av mark till AB Alingsåshem med utgångspunkt i kommunens riktlinjer om markanvisning.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB verka för försäljning av näringslivsfastigheter i Fabs AB
Status

Påbörjad

Kommunstyrelsen har genomfört ett flertal dialoger
med tjänstemän från Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB kring uppdraget. Nuvarande ägardirektiv tillåter fastighetsförsäljningar, varvid ingen revidering av ägardirektiven är nödvändiga. Bolaget
arbetar kontinuerligt med försäljning av närings-

livsfastigheter. Uppdraget, i avseendet att verka för
försäljning av näringslivsfastigheter, bedöms genomföras under året.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB göra en översyn inklusive konsekvensanalys av det kommunala fastighetsbeståndet
i syfte att uppnå en optimal förvaltningsform
Status

Påbörjad

Kommunstyrelsen har tillsammans med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB haft ett inledande
möte angående översyn samt konsekvensanalys av
det kommunala fastighetsbeståndet. Ett arbete kommer att inledas under året och ambitionen är att ha
genomfört översynen innan årets slut.
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Följande uppdrag bedöms inte bli genomförda under 2019:
Samtliga nämnder får i uppdrag att fler
personer med lönestöd ska anställas i den
kommunala organisationen samt följa upp
utfallet årligen

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att genomföra en klassning av jordbruksmark
i kommunen med första fokus på stadsnära
områden

Status

Status

Påbörjad

Kommunens samlade nämnder har flera lönestödsanställda inom sina verksamheter. Det finns även en
väg in för hantering av anställningsstöd och praktikplatser via arbetsmarknadsenheten. En process är
sedan tidigare framtagen med utpekade ansvarsområden som nu följs upp och justeras för att ytterligare samordna, tydliggöra och effektivisera processen.
Det är dock osäkert om uppdraget kommer kunna
genomföras eftersom Arbetsförmedlingen fått ett
förändrat politiskt uppdrag.
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Stoppad

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2018 sett
över möjligheten att genomföra en klassning av jordbruksmark i kommunen. I dagsläget saknas en evidensbaserad metod för klassning av jordbruksmark,
uppdraget bedöms därför inte kunna genomföras.
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Personalredovisning
Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning

I april 2019 var vi 3 260 månadsavlönade årsarbetare. I jämförelse med samma period 2018 har
antalet månadsavlönade årsarbetare ökat med
48 årsarbetare, från 3 212 till 3 260. Ökningen
kommer främst från tidigare vakanta och tillförordnade tjänster. Det varierar mellan nämnderna
om antalet årsarbetare har minskat eller ökat.
Tydligaste ökningen har skett inom vårdområdet
inom vård- och omsorgsnämnden och den tydligaste minskningen har skett inom barn- och ungdomsnämnden där minskningarna ses både inom
grundskolans och föskolans verksamhet.
Andelen timavlönade har minskat med 0,3 procentenheter 2019 i jämförelse med samma period
för 2018. Andelen timavlönade är något som
kommunen räknar med på sikt kommer kunna
minska ytterligare i takt med att arbetet med heltid som norm implementeras i verksamheterna.
Antal
Antal
Antal
personer anställningar årsarbetare
Totalt

3 449

3 504

3 260

Administration

235

237

227

Ledningsarbete

154

155

153

Kultur, turism och
fritidsarbete

136

136

125

1 227

1 244

1 164

213

213

206

Skol- och
barnomsorgsarbete

rekryterade och generellt kan sägas att det handlar
om framförallt högskoleutbildad personal med
erfarenhet men även exempelvis undersköterskor
och barnskötare lyfts fram. Det innebär att många
av de anställda i Alingsås kommun arbetar inom
yrken som det är svårt att rekrytera till. Situationen
ser likadan ut på i stort sett hela arbetsmarknaden
vilket gör att vi konkurrerar med både privat och
offentlig verksamhet om arbetskraften.
Som en del i att säkra kompetensförsörjningen i kommunen har vi ett antal olika satsningar
inom området, bland annat ett nyupptaget samarbete med Utbildningens hus som syftar till att
attrahera nyutexaminerade undersköterskor till
jobb inom kommunen.
Kommunen, som arbetsgivare, har även synts
på en rad mässor, bland annat Starkmässan, Framtidsmässan och på Alströmergymnasiet. Starkmässan hade främst fokus på pedagoger, lärare
och förskolelärare. Deltagande på Framtidsmässan var i syfte att marknadsföra hela kommunen
till studenter på universitet från både Göteborg,
Borås, Skövde och Lund. På Alströmergymnasiet
låg fokus på möjligheter till jobb inom vård och
omsorg samt barnomsorg.
Attraktiv arbetsgivare

Samtliga nämnder som påbörjat arbetet med
medarbetaröverenskommelser har utryckt sig poVård- och
1 503
1 519
1 385
sitivt kring dem. Upplevelsen är att medarbetaomsorgsarbete m m
röverenskommelserna öppnar för en tydlighet i
ansvarsområden, vilka förväntningar som finns
Kompetensförsörjning
samt vilka områden verksamheterna behöver ett
Samtliga nämnder utrycker att det finns fortsatta kompetenslyft inom. Detta ger oss ytterligare en
svårigheter med att rekrytera rätt kompetens. I möjlighet att rikta kommande kompetenslyftannämndernas årsredovisningar och flerårsstrategier de insatser dit det behövs mest.
Riktade insatser som redan påbörjats är lehar flertalet befattningar bedömts som särskilt svårTeknikarbete
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Arbetsskador och tillbud

darskapsprogrammen Utveckling av grupp och
ledare (UGL), Utvecklande ledarskap (UL) och
Indirekt ledarskap (IL). Deltagandet i dessa program ger kommunens chefer ytterligare verktyg
och förutsättningar för att bedriva ett aktivt, närvarande och tydligt ledarskap. Inom ramen för
ledarskapsfrågorna har man inom kultur- och
utbildningsförvaltningen infört chefs-APT som
uppfattats som mycket positivt.

Under perioden rapporterades totalt 120 arbetsskador och 339 tillbud. Majoriteten av anmälda
tillbud och arbetsskador återfinns inom vård- och
omsorgsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen. Den vanligaste orsaken till rapporterat tillbud eller arbetsskada är att man blivit
skadad av annan person i form av brukare, vårdtagare eller elev.

Arbetsmiljö

Sjukfrånvaro

Nämndernas arbetsmiljömål och förvaltningarnas
handlingsplaner utgör främsta strategin för ökad
hälsa. Sammanställningen av nämndernas arbetsmiljöarbete påvisar fortsatt att en grundläggande
faktor till en hållbar arbetsmiljö handlar om att
säkra kompetensförsörjningen.
Nämnderna har arbetat vidare med upplevelsen
av hög arbetsbelastning genom att öka rolltydligheten med införande av chefs- och medarbetaröverenskommelser. Som ett led i Heltidsresan
arbetar nämnderna fortsatt med att omvandla
andelen timanställda som beställs i verksamheten till fler månadsanställda. Omvandlingen av
tid förväntas öka tillgången på kompetens i verksamheten men förväntas också bidra till en mer
hållbar arbetsmiljö genom att kontinuiteten och
förutsägbarheten ökar och upplevelsen av arbetsbelastningen minskar. Under perioden har bemanningsplanering och hållbar schemaläggning
utgjort ett viktigt fokus för att säkra en hållbar
arbetsmiljö och en god ekonomisk hushållning.
Arbetet med att säkra kompetensförsörjningen
innebär ofta nya lösningar där exempelvis nya
former på organisationsstrukturer ställer krav på
nya samarbeten. Exempel på omställningsarbeten
som pågår inom nämnderna är digitala lösningar
som omvandlar eller effektiviserar arbetsuppgifter.
Praktiska exempel som redan är påbörjade inom
nämnderna är trygghetskameror som kan ersätta
vissa av de fysiska tillsynerna samt renodling av
roller och skapande av nya yrkesroller. Alla nämnder präglas på olika sätt av förändringsarbete som
innebär förändrat arbetssätt.
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Sjukfrånvaro i % januari – april 20191
2018

2019

Differens 2018-2019

<29 år

5,4

4,7

-0,7

30-49 år

7,4

7,1

-0,3

50 år -

9,1

8,9

-0,2

1-59 dagar

4,0

4,2

0,2

60 - dagar

3,9

3,4

-0,5

Kvinna

8,7

8,2

-0,5

Man

5,0

5,2

0,2

Totalt

7,8

7,5

-0,3

Den totala sjukfrånvaron uppgick till 7,5 procent
perioden januari-april 2019 och det innebär att
sjukfrånvaron ligger på en lägre nivå jämfört med
föregående år (7,8 procent).
Den korta sjukfrånvaron, dag 1-59, utgör under
perioden den högsta sjukfrånvarointervallen med
4,2 procent jämfört med långtidssjukfrånvaron
(3,4 procent). Sjuktalen indikerar en förändring
mellan sjukintervallen då den långa sjukfrånvaron historiskt varit mer framträdande.
Sjukfrånvaron i kommunen är fortsatt högst
bland kvinnorna. Den totala sjukfrånvaron är
högst bland medarbetare över 50 år.
Den högsta sjukfrånvaron återfinns i kommunens kontaktyrken, barnskötare, förskolelärare,
vårdbiträden och undersköterskor.
1
Redovisningen omfattar all personal oavsett anställningsform. Uppdragstagare och förtroendevalda ingår inte. Ordinarie arbetstid avser
arbetstid enligt kollektiv- eller annat avtal mellan arbetsgivaren och den
anställde.
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Årets resultat
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Balanskravsresultat
God ekonomisk hushållning

Under perioden har arbetet fortskridit med samverkan mellan Alingsås kommun som arbetsgivare, vårdcentralerna i Alingsås samt Försäkringskassan, där förskolans verksamhet medverkar i
pilotinförandet. Ökad samverkan mellan aktörerna förväntas bidra till en effektiv rehabilitering
med målsättningen att minska sjuktalen.

Sjukfrånvaro, jämförelse/månad 2018 och 20192
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2
Redovisningen omfattar all personal oavsett anställningsform. Uppdragstagare och förtroendevalda ingår inte. Ordinarie arbetstid avser
arbetstid enligt kollektiv- eller annat avtal mellan arbetsgivaren och den
anställde.
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Ekonomisk sammanfattning
Vårbokslutet prognostiserar
ett resultat i nivå med budget

der, exkluderat exploateringsverksamheten, om
21,8 mnkr. Underskottet återfinns hos vård- och
Vårbokslutet är den första samlade prognosen omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
för året. I vårbokslutet framgår att flera av de ut- socialnämnden samt kultur- och utbildningsmaningar som förelåg 2018 kvarstår även 2019. nämnden.
Kommunens nämnder har sammantaget en fortsatt svag budgetdisciplin.
Prognosen i vårbokslutet uppgår till 79,6 mnkr Demografiska utmaningar och
vilket är 8,1 mnkr högre än budgeterat resultat. ökat behov av investeringar
En bättre skatteprognos och pensionsprognos Sveriges kommuner och landsting (SKL) spår
samt orealiserade vinster i värdepapper väger upp fortsatta ekonomiska utmaningar för landets
det prognostiserade underskottet hos nämnderna. kommuner de kommande åren. Förändringar i
Prognostiserat resultat motsvarar 3,3 procent av demografin medför ett ökat såväl som förändrat
behov av kommunal service. Framförallt medför
skatte- och bidragsintäkter.
en ökad andel äldre samt en ökad andel barn ett
ökat krav på kommunernas verksamheter. SKL
Balanskravsresultat
gör bedömningen att kostnaderna för den demoKommunen är enligt lag om kommunal bokfö- grafiska utvecklingen framöver överstiger utveckring och redovisning skyldig att redovisa balans- lingen av skatteunderlaget. Kommunerna komkravsresultatet i samband med årsredovisningen. mer därmed behöva effektivisera sin verksamhet
Prognos för 2019 framgår mer i detalj under av- för att kunna bibehålla servicenivån gentemot
snittet God ekonomisk hushållning. Prognosen sina medborgare.
uppgår till 50,5 mnkr.
Strukturellt resultat

I samband med bokslut redovisas det strukturella
resultatet vilket är resultatet rensat från poster av
tillfällig karaktär. Dessa poster bidrar tillfälligt till
ett bättre resultat. Bland dessa poster återfinns
bland annat reavinster från tomtförsäljningar.
Rensas resultatet från dessa poster uppgår det
strukturella resultatet till 39,0 mnkr.
Nämnderna håller inte tilldelad ram

Prognosen i samband med vårbokslutet visar
ett samlat underskott för kommunens nämn-
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God ekonomisk hushållning
Kommuner har sedan år 1992 enligt kommunallagen haft krav på sig att verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. Under år
2000 tillkom även balanskravet och under 2013
infördes en möjlighet till resultatutjämningsreserver. Samtliga dessa lagstiftningskrav ska årligen
följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse.
Inledningsvis i detta avsnitt görs en analys av
kommunens finansiella mål för god ekonomisk
hushållning antagna i flerårsstrategi 2019-2021
av kommunfullmäktige. I anslutning till detta genomförs en balanskravsutredning. Ingen redovisning av resultatutjämningsreserven (RUR) görs då
Alingsås kommun har beslutat att inte införa den.

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

Kommunfullmäktige har definierat att ett stabilt
ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Prognosticerat resultat för 2019 beräknas bli
79,6 mnkr, vilket motsvarar 3,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Målet bedöms uppnås.
Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet
exklusive Tillväxtprogrammet ska självfinansieras
genom resultat och avskrivningar.

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter
hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat och avskrivningar. 100
procent innebär att kommunen kan självfinanGod ekonomisk hushållning
siera samtliga investeringar som är genomförda
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god under året. Självfinansieringsgraden i den skatteekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort finansierade verksamheten exklusive Tillväxtprooch lång sikt. I kommunallagens 11:e kapitel ang- grammet förväntas uppgå till 131,6 procent.
es att för den kommunala verksamheten ska det
Självfinansieringsgraden överstiger 100 procent
finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för vilket innebär att det finansiella målet förväntas
god ekonomisk hushållning. Målen och riktlin- uppnås per helår.
jerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet
Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än
och utformas av kommunerna.
Alingsås beslutade om mål för god ekono- summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.
misk hushållning i flerårsstrategi 2019-2021 där Kommunfullmäktige har definierat en kontrolgrundtanken är att varje generation av invånare lerad nettokostnadsutveckling med att nettoska bära kostnaderna för den service som de själva kostnaderna inte ska öka snabbare än summan av
beslutar om och som de själva konsumerar, samt skatteintäkter och generella statsbidrag.
Skatteintäkter och generella statsbidrag prognosatt gjorda investeringar ska kunna ersättas.
För att leva upp till detta har kommunen be- ticeras under året att öka med 5,1 procent. Komslutat om fem finansiella mål uppdelade på kort munens nettokostnader förväntas öka med 5,1
respektive lång sikt. Dessa redovisas och följs upp procent, vilket är en lika stor ökningstakt som öki detta avsnitt. Uppföljning av de verksamhets- ningen av skatteintäkter och generella statsbidrag.
mässiga målen för god ekonomisk hushållning
Det är värt att notera att skatteintäkter och geåterfinns under avsnittet som behandlar kommu- nerella statsbidrag har ökat med ungefär fem pronens verksamhet.
cent de senaste åren. Dock är detta en trend som
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började avta 2018 och som förmodligen kommer
att fortsätta att avta kommande år. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tidigare prognostiserat att kommunerna kommer behöva anpassa
sig till en lägre intäktsökning av skatter och bidrag än historiskt. Detta innebär att kommunen
behöver minska sin utveckling av nettokostnaderna om inte ett finansieringsgap ska uppstå.
Målet bedöms uppnås per helår.

Balanskravsutredning

Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat krav som
kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. Det trädde i kraft år 2000 och utgör en
undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att
budgetera och redovisa. Balanskravet innebär att
kommuner och landsting inte får besluta om en
budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om
resultatet ändå skulle bli negativt måste Alingsås
kommun kompensera detta med överskott inom
Avvikelserna mellan redovisade nettokostnader och
tre år och kommunfullmäktige måste i en plan
referenskostnader ska minska.
ange hur det ska ske. Det finns dock ett undantag
Målet kommer att följas upp i delårsbokslutet. från huvudprincipen. Kommunfullmäktige kan
2018 års utfall redovisas först under sommaren. med hänvisning till synnerliga skäl besluta om att
Senast tillgängliga siffror visar på en avvikelse inte återställa hela eller delar av ett underskott.
mellan kommunens nettokostnader och referens- Dessa ska då tydligt specificeras i förvaltningsbekostnader på dryga 46 mnkr.
rättelsen i årsredovisningen.
Kommunen förväntas uppfylla det lagstadgade
Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala
balanskravet 2019 med ett balanskravsresultat
bolagen bör vara oförändrad eller öka.
om 50,5 mnkr.
Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala
bolagen förväntas uppgå till 36,8 procent, vilket Balanskravsresultat
är en ökning från tidigare år.
Kommunen
Målet bedöms därmed uppnås.
mnkr
Prognos 1 Årsbokslut
Samlad bedömning av god ekonomisk
hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Årets resultat enligt
resultaträkningen
- reducering samtliga reavinster

2019

2018

79,6

74,5

-0,1

-1,1

0,0
0,0
Av kommunens fem mål för god ekonomisk hus- + justering för realisationsvinster
enl. undantagsmöjlighet
hållning ur ett finansiellt perspektiv följs fyra upp
+ justering för realisationsförluster
0,0
0,0
i samband med vårbokslutet.
enl. undantagsmöjlighet
Samtliga av dessa bedöms uppnås utifrån prog- +/- orealiserade vinster och
-7,3
0,0
nosen per helår i samband med vårbokslutet. Det förluster i värdepapper
mål som är nära att inte bedömas uppnås avser +/- återföring av orealiserade
0,0
0,0
nettokostnadsutvecklingen som visar på en nära vinster och förluster i värdepapper
72,2
73,4
obalans mellan kommunens ökade kostnader och Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
intäkter. En trend där kostnaderna ökar snabbare
-21,7
-31,4
än intäkterna är inte hållbart och försämrar det Pensionsförpliktelser
intjänade före 1998
ekonomiska handlingsutrymmet.
50,5
42,0
Då de fyra mål som följs upp det första tertialet Årets balanskravsresultat
prognosticeras att uppnås görs en samlad bedömning att god ekonomisk hushållning prognosti- Alingsås kommun har uppfyllt balanskravet sedan
ceras att uppnås per helår. För att fortsatt ha en det infördes år 2000.
ekonomi i balans behöver framförallt underskottet i nämnderna minskas och de handlingsplaner
som beslutats verkställas.
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Resultaträkning
Belopp i mnkr

Budget 2019

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

-2 229,7

Prognos 1
2019

Vårbokslut
2019

Vårbokslut
2018

686,3

211,2

189,2

-2 931,8

-965,7

-923,7

-2 245,5

-754,5

-734,5

-62,9

-62,9

-21,4

-20,3

-2 292,6

-2 308,4

-775,9

-754,8

1 961,9

1 955,2

651,7

631,1

413,8

431,9

144,0

121,7

44,7

51,9

23,3

18,2

-56,3

-51,0

-27,2

-22,4

71,5

79,6

15,9

-6,2

Extraordinära intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

Extraordinära kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

71,5

79,6

15,9

-6,2

Årets resultat

Sida 36 av 347

VÅRBOKSLUT 2019 | 31

FINANSIELLA RAPPORTER

Balansräkning
Kommunen
Belopp i mnkr
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Budget 2019
1 092,6

Prognos 1 Vårbokslut Vårbokslut
2019
2019
2018
1 070,7
3,9

3,3

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

801,0

741,4

Maskiner och inventarier

102,8

95,8

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

1 092,6

1 070,7

Omsättningstillgångar
Förråd mm

4 847,3

4 797,2

Fordringar

83,6

84,4

991,3

924,9

50,6

47,1

3 416,1

3 376,6

Kortfristiga placeringar

658,7

639,1

Kassa och bank

621,9

592,6

Summa omsättningstillgångar

4 847,3

4 797,2

4 747,3

4 655,4

Summa tillgångar

5 939,9

5 867,9

5 738,6

5 580,3

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Årets resultat

71,5

79,6

15,9

-6,2

Övrigt eget kapital

775,8

779,4

779,5

707,6

Summa eget kapital

847,3

859,0

795,4

701,4

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

965,8

924,0

955,2

980,2

29,4

38,9

28,9

29,4

995,2

962,9

984,1

1 009,6

Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

2 470,2

2 444,5

2 852,2

2 565,9

1 627,2

1 601,5

1 106,9

1 303,4

Summa skulder

4 097,4

4 046,0

3 959,1

3 869,3

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

5 939,9

5 867,9

5 738,6

5 580,3

Inga

Inga

Inga

Inga

0,0

0,0

0,0

0,0

Inga uppgifter

0,3

0,5

0,5

Kortfristiga skulder

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
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Kassaflödesrapport
Kommunen
Budget
2019

Prognos 1
2019

Vårbokslut
2019

Vårbokslut
2018

Årets resultat

71,5

79,6

15,9

-6,2

Justering för av- och nedskrivningar

62,9

62,9

21,4

20,3

Justering för gjorda avsättningar

0,0

10,0

0,0

0,0

Justering för resultat vid försäljning

0,0

-0,1

-0,1

-3,6

Belopp i mnkr
Den löpande verksamheten

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

49,8

18,3

11,5

22,9

184,2

170,7

48,7

33,4

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-144,0

-144,0

-39,7

-47,1

Ökning/minskning förråd och varulager

-10,0

-10,0

1,1

-2,8

Ökning/minskning kortfristiga skulder

-1,3

-23,5

48,1

31,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten

28,9

-6,8

58,2

15,4

-162,9

-156,2

-34,7

-20,5

0,0

0,1

0,1

0,5

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Investering i anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Omklassificering av investeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0,0

0,0

0,0

0,0

-162,9

-156,1

-34,6

-20,0

Finansieringsverksamheten
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Pensionsutbetalningar

20,3

18,1

3,7

2,3

144,0

144,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-48,5

-51,1

-13,3

-12,9

Förändring av långfristiga fordringar

0,8

0,8

0,0

0,0

Inköp av kortfristiga placeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Försäljning av kortfristiga placeringar

116,6

111,8

-9,6

6,5

Årets kassaflöde

-17,4

-51,1

14,0

1,9
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Driftredovisning
Nämndsuppföljning Vårbokslut 2019
Nämnd

KF:s budget
2019

Prognos 1

0,0

-15,0

Vård- och omsorgsnämnden

Avvikelse Vårbokslut
prognos/budget
2019

Vårbokslut
2018

-15,0

-7,3

2,4

Socialnämnden

0,0

-6,9

-6,9

-6,4

-2,4

Kultur- och utbildningsnämnden

0,0

-0,8

-0,8

-6,1

-1,1

Barn- och ungdomsnämnden

0,0

0,0

0,0

-8,9

-12,9

Miljöskyddsnämnden

0,0

0,0

0,0

0,5

0,3

Samhällsbyggnadsnämnden

0,0

-0,5

-0,5

-0,5

-2,4

Kommunstyrelsen

0,0

1,4

1,4

3,6

3,9

Exploatering

0,0

1,3

1,3

10,4

-0,8

Överförmyndarnämnden

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,4

Summa skattefinansierad verksamhet

0,0

-20,5

-20,5

-14,6

-12,6

Avfall

0,0

0,0

0,0

-1,3

-1,3

VA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

0,0

0,0

0,0

-1,3

-1,3

Finansieringen

71,5

100,1

28,6

31,9

6,4

Totalt kommunen

71,5

79,6

8,1

15,9

-7,5

*Tabellen för vårbokslutet 2019 summerar inte till totalsummorna på grund av avrundningar men totalsummorna är rätt

Driftredovisning – totalt
Årets samlade prognos uppgår till +79,6 mnkr,
vilket är en positiv budgetavvikelse om 8,1 mnkr.
Kommunens skattefinansierade verksamhet prognostiserar en negativ budgetavvikelse om -20,5
mnkr. De avgiftsfinansierade verksamheterna, det
vill säga VA och avfall, prognostiserar en nollprognos.
Nämnderna prognostiserar för perioden ett
samlat underskott om – 20,5 mnkr. Nämndernas
underskott ligger i nivå med underskottet som redovisas i årsbokslutet 2018, detta trots ytterligare
anslag och ökad ramtilldelning om 67 mnkr.
Kommunstyrelsen anser det viktigt att beakta
att före beslutade och föreslagna åtgärdersplaner
prognostiseras ett samlat underskott om – 47,0
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mnkr. Underskottet återfinns i synnerhet hos
vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och
kultur- och utbildningsnämnden.

Skattefinansierade verksamheter
(prognostiserad budgetavvikelse -20,5 mnkr)
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett resultat om -7,3 mnkr i underskott till och med april.
Underskottet beror på minskade intäkter för
personlig assistans, ökat antal hemtjänsttimmar
och att statliga bidrag upphörde. Vård- och omsorgsnämnden har antagit en handlingsplan med
årseffekt om 25,0 mnkr där effekten på 2019 beräknas bli 15,0 mnkr. I prognosen har vård- och
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omsorgsnämnden utifrån viss försiktighet dock
enbart inkluderat 10,0 mnkr.
Prognosen per helår uppgår därmed till - 15,0
mnkr.

resultatet beror på effekter av semesterlöneskulden. Arbetsmarknadsenheten redovisar ett underskott om - 1,4 mnkr. En handlingsplan har tagits
fram som skall ge effekt under året.
Prognosen per helår är ett negativt resultat om
Socialnämnden redovisar ett underskott om - 6,4 - 0,8 mnkr som uppstått på Nolhaga Parkbad, där
mnkr till och med april. Totalt beror 2,8 mnkr verksamheten fick in intäkter först från mars då
på att nämnden nedskrivit osäkra fordringar till anläggningen öppnades.
Migrationsverket. 2,3 mnkr beror på effekten av
semesterlöneskulden. Övriga 1,3 mnkr i kostna- Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett under beror på att socialnämnden har större kost- derskott om - 8,9 mnkr till och med april. Prognader än vad budgeteten tillåter. Bland annat har nos per helår är ett resultat i nivå med budget.
Anledningen till att prognosen är sämre än utkostnaden för ekonomiskt bistånd ökat.
Prognosen per helår är ett negativt underskott fallet är främst effekten av semesterlöneskulden.
om - 6,9 mnkr där föreslagen ny handlingsplan Prognosen per helår är i nivå med budget. Däingår där totalt 8,3 mnkr skall sparas. Utan åt- remot finns det avvikelser inom verksamheterna
gärdsplanen är prognosen per helår – 15,2 mnkr. där framförallt färre barn i förskolan genererar
ett plus mot budget och grundskolan där några
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett skolor har problem att hålla budget som orsakar
negativt resultat för perioden januari till april på negativa siffror.
- 6,1 mnkr gentemot budget. Totalt 8,1 mnkr av
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Miljöskyddsnämnden redovisar ett överskott om utgång hamnar i linje med nuvarande prognos
+ 0,5 mnkr till och med april. Det positiva resulta- kommer skulden till abonnenterna då att uppgå
tet beror på lägre personal- och konsultkostnader. till 1,3 mnkr.
Prognos per helår är ett resultat i nivå med budget.
VA prognostiserar ett resultat i linje med budget. Både intäkter och kostnader väntas dock bli
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett under- något lägre än budget.
skott om - 0,5 mnkr. Underskottet kan hänföras
till bygglovsverksamheten som har lägre intäkter i
verksamheten än budgeterat. De lägre intäkterna Finansieringen (prognostiserad
beror på en lagändring som trädde i kraft 1 janu- budgetavvikelse + 28,6 mnkr)
ari 2019 som innebär en rabatt på bygglovsavgiften om handläggningstiden överskrider 10 veckor. Finansieringen redovisar ett resultat om 31,9
Prognos per helår är ett underskott om - 0,5 mnkr per april vilket är högre än samma period
föregående år. Prognos per helår för finansieringmnkr som beror på ovanstående lagändring.
en uppgår till 100,1 mnkr vilket är 28,6 mnkr
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om + högre än budgeterat. Detta förklaras bland annat
3,6 mnkr till och med april. Prognos per helår av orealiserade vinster i värdepapper, ny skatteuppgår till + 1,4 mnkr. Större underskott förvän- prognos samt ny pensionsprognos.
tas inom kommunens IT-verksamhet medan övrig
verksamhet hos kommunstyrelsen visar positiva
prognoser och resultat. Anledningen till att prognos per helår är lägre än resultat per april är att det
finns ett flertal vakanta tjänster samt verksamheter
som uppbär kostnader under senare delen av året,
bland annat till följd av EU-val samt 400-årsfirande.
Exploatering inklusive tomtförsäljning redovisar
ett överskott om + 10,4 mnkr till och med april.
Överskottet beror på tomtförsäljningar om + 14
mnkr som från och med i år resultatförs mot exploateringsansvar istället för mot finansieringen.
Prognos per helår är ett resultat om + 1,3 mnkr.
Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott om - 0,1 mnkr per april.
Prognos per helår är ett resultat i nivå med budget. Nämnden ser att arvodering till ställföreträdare fortsätter minska under 2019 till följd av att
antalet asylsökande minskar kraftigt.

Avgiftsfinansierade verksamheter
(prognostiserad budgetavvikelse 0,0 mnkr)
Avfallsverksamheten prognosticerar ingen avvikelse mot budget. Om utfallet vid 2019 års
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Investeringsredovisning
Budget
2019

Prognos

Avvikelse prognos/
budget

Vårbokslut
2019

Vårbokslut
2018

Vård- och omsorgsnämnden

3,3

3,3

0,0

0,4

0,3

Socialnämnden

1,5

1,5

0,0

0,2

0,2

Nämnd

Kultur- och utbildningsnämnden

6,0

6,0

0,0

0,7

0,7

Barn- och ungdomsnämnden

4,1

4,1

0,0

0,7

0,6

Miljöskyddsnämnden

0,7

0,7

0,0

0,0

0,0

Samhällsbyggnadsnämnden

46,3

46,1

-0,2

6,6

3,2

Kommunstyrelsen

38,1

31,6

-6,5

6,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,8

93,2

-6,7

14,6

10,0

Överförmyndarnämnden
Summa skattefinansierad verksamhet
Avfall

4,9

4,9

0,0

0,6

0,4

VA

58,2

58,2

0,0

19,5

10,7

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

63,1

63,1

0,0

20,1

11,1

162,9

156,2

-6,7

34,7

21,1

Totalt kommunen

* Tabellerna summerar inte till totalsummorna på grund av avrundningar men totalsummorna är rätt

Investeringsuppföljning

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar en
De skattefinansierade verksamheternas investe- nollavvikelse mot budget för helåret 2019. Invesringsbudget uppgår till 99,8 mnkr 2019. Därtill teringskostnaden uppgår per april till 0,4 mnkr
kommer VA, respektive Avfalls investeringar som och nämnden prognostiserar att investeringarna
uppgår till 63,1 mnkr. Total investeringsbudget ökar under återstoden av året.
för 2019 uppgår till 162,9 mnkr.
Investeringsutgifterna per april 2019 uppgår Socialnämnden prognostiserar att använda sina
till 34,7 mnkr vilket är 13,6 mnkr mer än per investeringsmedel. Större investeringar som planeras under året är brandsäkerhets- och arbetsapril 2018.
miljöåtgärder, integrering lås-/larmsystem samt
uppsättning av cykelställ på Sidenvägen.
Skattefinansierade verksamheter
(prognos per helår 93,2 mnkr)
Kultur- och utbildningsnämndens budget uppDe skattefinansierade verksamheternas investe- går till 6,0 mnkr och har hittills haft utgifter på
ringsbudget uppgår till 99,8 mnkr och prognos 0,7 mnkr. Prognosen för helår är att nämnden
per helår uppgår till 93,2 mnkr. Samtliga nämn- skall använda sina investeringsmedel. Under
der förutom kommunstyrelsen och samhällsbygg- 2019 har medel riktats till kvarvarande investenadsnämnden prognostiserar att använda sitt in- ringar för öppnandet av Nolhaga Parkbad samt
vesteringsutrymme.
ombyggnationer av Alströmergymnasiet.
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Barn- och ungdomsnämnden har hittills använt Avgiftsfinansierade verksamheter
0,7 mnkr av sina investeringsmedel och progno- (prognos per helår 63,1 mnkr)
sen är att använda resterande del under året.
De avgiftsfinansierade verksamheternas budget
Miljöskyddsnämnden har ännu inte använt någ- uppgår till 63,1 mnkr. Prognos per helår är ett
ra medel. Under 2019 kommer medlen att använ- utfall om 63,1 mnkr.
das till ett nytt ärendehanteringssystem.
Avfallsverksamheten prognostiserar ett utfall i
nivå med budget. Investering i nya fordon och
Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett kärl utgör en stor del av årets investeringar.
investeringsutfall strax under tilldelad budget.
VA-verksamheten prognostiserar ett utfall i
Under året planeras såväl reinvesteringar som ny- nivå med budget. Reinvesteringar har ökat jäminvesteringar i form av exempelvis lekplatser och fört med föregående år på grund av ett stort behov av att byta ut gammal utrustning på verk
hållplatser.
och pumpstationer. Expansionsinvesteringarna
Kommunstyrelsen prognostiserar ett utfall på har främst ökat jämfört med samma period före31,6 mnkr vilket är 6,5 mnkr under budget. In- gående år på grund av VA-utbyggnad i området
vesteringsutgifterna uppgår till 6 mnkr per april Skämningared/Svanvik.
2019 vilket är 1,0 mnkr högre än samma period
föregående år. Kommunstyrelsen har 2019 tilldelats medel för bland annat investeringar i Stadsskogen, cykelbaneutbyggnad samt medel för digitalisering.
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Barn- och ungdomsnämnden
Protokoll
2019-05-14

§ 49 2019.085 BUN

Budgetuppföljningar 2019 - Vårbokslut
Ärendebeskrivning
Vårbokslut behandlar verksamhet-, ekonomi- och personaluppföljning efter årets första fyra
månader.
Arbetet med att fullgöra åtaganden och uppdrag löper på enligt plan, förändringar kan ske
utifrån aviserade statsbidrag och förändrade förutsättningar vilket barn- och
ungdomsnämnden får återkomma till i delårsbokslut.
För 2019 prognostiserar barn- och ungdomsnämnden en årsprognos per april med 0 som
budgeterat resultat. Vårbokslut 2019 visar ett resultat på – 8 877 tkr (jfr – 12 863 tkr 2018).
Arbete med att anpassa organisationen inför höstterminen pågår för fullt. Det är färre
tillsvidareanställda och visstidsanställda i kommunen, då det är en större andel barn och
elever i fristående verksamhet. Organisationen har justerats utifrån antal barn och elever i
kommunal verksamhet.
Personalförsörjningen är en fortsatt stor utmaning och arbete utifrån åtagande och uppdrag
behöver fullföljas för att forma en likvärdig förskola och skola med som erbjuder bästa
möjliga förutsättningar för samtliga barn och elever.
Åtagandet kring framtida förskole- och skolorganisation behöver lyftas i ett
kommunövergripande perspektiv för att nå en så kostnadseffektiv lokalplanering som möjligt.
Strategisk lokalplanering, med utgångspunkt i lokalförsörjningsplan och ramprogram, behövs
för att skapa likvärdighet. Verksamheten behöver färre och större enheter, för att nå ökad
kvalitet och högre måluppfyllese samt nå en likvärdig förskola och skola och en ökad allsidig
social sammansättning.
Barn- och ungdomsnämnden är i behov av ökade investeringsmedel under år 2019. Utökat
behov kommer av att Noltorpsskolan behöver flytta in i paviljonger under pågående läsår
samt att grundsärskolan på Noltorpsskolan flyttar till lokaler på Ängaboskolan inför
läsårsstart.
Ärendet är behandlat av barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 190508 §35 med
följande förslag till beslut:
Barn- och ungdomsnämnden godkänner Vårbokslut 2019.
Barn- och ungdomsnämnden ansöker om utökad investeringsram med 1 000 tkr.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Barn- och ungdomsnämnden
Protokoll
2019-05-14

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner Vårbokslut 2019.
Barn- och ungdomsnämnden ansöker om utökad investeringsram med 1 000 tkr.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
 §35 BUN AU Budgetuppföljningar 2019
 Bilaga Vårbokslut BUN 2019 efter AU

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Vårbokslut, 2019 Barn- och ungdomsnämnden
Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg,
skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola för barn i åldern 1-16 år.
Verksamheten har i stort löpt på enligt plan under årets fyra första månader och läsåret
2018-2019 avslutas i juni. Planering och arbete pågår för fullt med att organisera
verksamheten inför läsåret 2019-2020. Förvaltningen har en fortsatt utmaning i att kunna
anpassa organisationen utifrån beslutad omsorgs- och elevpeng.
I förskolan är det som mest barn i verksamheten under slutet av våren, för att vara som lägst
i början av höstterminen och succesivt utökas under året. Det är en stor utmaning att kunna
hantera volymvariation under året på ett så resurseffektivt sätt som möjligt och med likvärdig
kompetens utifrån behörighetskrav och personalbrist. Förskolan har genomfört en
anpassning av organisationen utifrån aktuell omsorgspeng vilket innebär att fler barn
placeras på respektive förskola. Arbete med att förändra förskolans organisation för att skapa
fler grupper inom respektive förskola är påbörjat och behöver fortgå, så att barnen får
möjlighet att vistas i mindre grupper utifrån små barns behov och skolverkets riktmärke.
I grundskolan pågår fortsatt arbete med att anpassa klassorganisation utifrån elevtal och det
finns ett antal skolor som har delningstal som inte är optimala. Det ställer krav på
organisation och rektorerna måste utveckla respektive skolas inre organisation utifrån aktuellt
elevantal. Det innebär att klasserna varierar i sammansättning och antal elever både inom en
skolenhet och mellan skolenheter.
Förvaltningen har tagit fram den årliga lokalförsörjningsplanen och arbete med planering på
delområdesnivå är påbörjat. Det finns stora behov av både ny- och ombyggnation för att
möta framtida behov och för att nå mer ändamålsenliga lokaler. Ett gemensamt arbete på
kommunnivå behövs för att nå en så kostnadseffektiv lokalplanering som möjligt.
Starten för ombyggnation av Noltorpskolan är senarelagd och beräknas komma igång under
verksamhetsåret 2019-2020. Paviljonger kommer att sättas upp på skolgården i vilka
verksamheten för förskoleklass, fritidshem och grundskola kommer att äga rum under
byggnationstiden. Noltorps grundsärskola kommer att, under byggnationstiden, flytta till
Ängaboskolan där en del av kommunens grundsärskola finns redan idag, då lokalerna där
möjliggör en bättre verksamhet. För att påverka undervisningen så lite som möjligt kommer
flytten till de nya lokalerna på Ängaboskolan att ske till terminsstart hösten 2019.
Lokalförutsättningar finns utifrån att två förskoleavdelningar placerade i Ängaboskolans
lokaler tidigare har avvecklats. Herrgårdens förskola färdigställs under våren och möter upp
tidigare minskat antal förskoleplatser i område Ängabo. På Ängaboskolan behöver en viss
omlokalisering av kommunövergripande SU-grupp, förskoleklass och fritidshem göras för att
nyttja lokalerna effektivt ur ett helhetsperspektiv.
Huvudmän för förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan ska aktivt verka för en allsidig
social sammansättning av elever på sina skolenheter, genom planering, resursfördelning och
informationsinsatser och vid strategisk planering av nya skolor. Regeringen föreslog, under
föregående mandatperiod, en särskild utredare för ökad likvärdighet. Skolkommissionen
föreslår i slutbetänkandet en nationell strategi för att skapa ett robust skolsystem med
utvecklingskraft och stärkt likvärdighet. Förslagen ska gynna samtliga elever och målet är att
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alla elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Detta ska förbättra
skolresultaten och ge samtliga elever mer likvärdiga förutsättningar. Strategin innefattar
förutom åtgärder för minskad skolsegregation också ett ökat nationellt ansvar för skolans
finansiering. Genomförandet av Skolkommissionens strategi kräver åtgärder av olika aktörer
på både kort och lång sikt. Regeringen har påbörjat genomförandet genom förstärkning av
den statliga finansieringen av skolan i form av statsbidrag för likvärdig skola. Lagstiftaren
påtalar att det är huvudmannen som har huvudansvaret utifrån kommunens förutsättningar
och fortsatt arbete med att utveckla grundskolan behöver göras utifrån både den nationella
strategin och lokala förutsättningar.
I förskolan kommer en reviderad läroplanen, Lpfö18, att börja gälla från och med 1 juli 2019. I
läroplanen förtydligas förskolans roll som det första steget i barnens utbildning, innehåll
tydliggörs för att öka kvalitén i undervisningen i förskolan och därmed förskolans kvalitet och
måluppfyllelse. I läroplanen förtydligas personalens olika roller, förskollärarens särskilda
ansvar stärks vilket ställer ytterligare krav i arbetet med utveckling av förskolans organisation.
Då läroplanen tydliggör att förskolan är början av ett sammanhållet skolsystem kommer
förskolechef att kallas rektor.
Från och med den 1 juli 2019 införs krav på lärarlegitimation och behörighet för att få
undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. För att nå god kompetens och
likvärdighet med behöriga lärare i fritidshem i respektive verksamhet ställs krav på
organisation och förvaltningsgemensam personalplanering.
I grundskolan kommer läroplanen att ändras från och med den 1 juli 2019. Ändringarnas
syfte är att skapa en trygg lärmiljö som främjar studiero. I läroplanen förtydligas rektorns
ansvar gällande trygghet och studiero. Läroplanen kompletteras också så att den markerar
att elever ska visa respekt för, och hänsyn mot, skolans personal och andra elever. Vikten av
att eleven, genom egen ansträngning och delaktighet, tar ansvar för sitt lärande och för att
bidra till en god arbetsmiljö betonas också. Ändringarna ställer ytterligare krav på aktivt
arbete med trygghet och studiero samt förebyggande, främjande samt åtgärdande arbete
mot diskriminering och kränkande behandling.
Regeringen har beslutat om att utöka antalet timmar i matematik med 105 h för skolår 7-9
och idrott och hälsa med 100 h för skolår 7-9 från och med 1 juli 2019. Samtidigt minskar den
garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 h. Detta kommer att utöka behov av
matematiklärare och lärare i idrott och hälsa. Ändringarna ställer ytterligare krav på arbetet
med utveckling av grundskolornas inre organisation och arbetssätt.
Obligatorisk PRAO har införts i skolår 8 och skolår 9 vilket organiseras i samarbete med
arbetsmarknadsenheten och Kultur- och utbildningsförvaltningen.
Regeringen har beslutat om nationella målsättningar för höjda kunskapsresultat, förbättrad
kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet inom det svenska skolväsendet. De
nationella målsättningarna har tagits fram utifrån 2015 års Skolkommissions förslag och ska
gälla från den 1 juli 2019. Härigenom ska skolans huvudmän följa upp samma mål och det
ska rensas bland lokala mål som ibland kan medföra en oklar och dubbel styrning. Det
innebär att det systematiska kvalitetsarbetet ska ses över under 2019 så snart de nationella
delmålen har tagits fram. Barn- och ungdomsnämndens systematiska kvalitetsarbete
kommer att utvecklas med tydliga och tidiga kunskapsutvärderingar som en del i att möta alla
barn och elever utifrån individuella behov. Kvalitetsarbetet ska också synligöra och följa upp
förskolans och skolans arbete med att utveckla undervisningen och skapa tillgängliga
lärmiljöer för alla barn. Ytterligare områden som ska följas upp i det systematiska
kvalitetsarbetet är bl.a. arbetet med att minska ogiltig frånvaro och sena ankomster samt
arbetet med att motverka diskriminering och kränkande behandling. Det systematiska
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kvalitetsarbetet ska utgöra ett stöd för rektor att utveckla ett tydligt ledarskap med fokus på
förbättrad kvalitet och ökad måluppfyllese.
Arbetet med att utveckla förskolan och skolans digitalisering fortsätter. Inför verksamhetsåret
2018-2019 beslutade barn- och ungdomsnämnden att byta till chromebook för pedagoger i
grundskolan, för att ge förutsättningar för digitaliserad undervisning samt för att ge
förutsättningar för fler lärverkyg i verksamheten. Personalverktyg har införts i förskolan vilket
möjliggör ett utvecklat arbetssätt och ett verksamhetsnära systematiskt kvalitetsarbete.
I mars 2019 överlämnades en nationella handlingsplan för digitalisering av skolväsendet till
regeringen. Målet är att skapa förutsättningar för skolväsendets huvudmän att nå målen i den
nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. I handlingsplanen redovisas områden
inom ramen för huvudmannens formella ansvar och åtaganden som bidrar till att utveckla
verksamheten genom att ta vara på den potential som digitaliseringen erbjuder.
Förändringsprocesser utgående från digitalisering behöver utgöra en integrerad del av det
systematiska kvalitetsarbetet.
För att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin samt kommunens digitala målbild
behövs ett långsiktigt åtagande gällande prioritering och finansiering liksom tillräcklig
organisatorisk kapacitet och tillgång till pedagogisk och teknisk support. Resurser behöver
också avsättas för kompetensutveckling och förvaltning av den digitala miljön.
Två nationella prov, uppsatsskrivning i svenska och engelska i skolår 9, har genomförts i
likhet med Skolverkets krav. Elever som behöver kan också erbjudas att svara på frågorna i
övriga nationella prov via det digitala provsystemet Dugga. Skolår 7-9 har tillgång till Dugga
vilket även kan användas för andra bedömningstillfällen. Under maj 2019 kommer även
skolår 4-6 få tillgång till Dugga vilket innebär möjlighet att genomföra nästa läsårs digitala
prov i enlighet med vad Skolverket kräver.
Det råder fortsatt brist på behöriga förskollärare, lärare i fritidshem och lärare, vilket medför
en stor utmaning i att forma en väl fungerande inre organisation i både förskola, fritidshem,
grundskola och grundsärskola. Nya och andra yrkeskategorier måste rekryteras och
enheterna måste kunna anpassas utifrån lokala behov och förutsättningar. Barn- och
ungdomsnämndens största svårighet och utmaning är att forma en likvärdig utbildning i
samtliga förskolor och grundskolor. Både vad gäller tillgång till behöriga pedagoger, barnoch elevhälsa samt skolledare. Det märks tydligt att det är en lärarbrist i Sverige. Ökad
personalrörlighet och kompetensbrist påverkar verksamheten negativt och det är tydligast i
de verksamheterna som ligger utanför tätorten med sämre kollektivtrafik men det är många
enheter som påverkas. Det finns ett stort antal vakanta tjänster och rekrytering pågår för fullt.
Det finns många faktorer som påverkar attraktionskraften för förskola och skola i Alingsås
kommun. Lärarlöner, såväl ingångslön som löneutveckling generellt och löneutveckling för
särkskilt skickliga lärare lyfts fram. Därtill kommer arbetsmiljö och förutsättningar såsom
förutsättningar kring barn- och elevgruppers storlek, möjlighet till att arbeta kollegialt och i
arbetsslag, fri pedagogisk måltid och tillgång till lärverktyg. Arbetet med Alingsås kommun
som ett attraktiv arbetsgivare måste fortsätta.
Enligt beslut i KS ska nämnderna löpande rapportera sin plan och sitt arbete med
demokratifrågor och arbetet ska återrapporteras vår-, delår- och årsbokslut. Barn- och
ungdomsnämndens demokratiarbete utgår ifrån statlig styrning och förutom att varje barn och
elev ges möjlighet till delaktighet i sitt lärande finns barnråd, elevråd, matråd och forum för
samverkan i förskola och grundskola för vårdnadshavare. Det finns därmed etablerade forum
i verksamheten, som fortsätter att utvecklas.

Sida 50 av 347

3

Åtaganden
Nämndens åtaganden sträcker sig över planperioden men ska vara möjliga att följa upp
löpande tillsammans med relevanta nyckeltal. Prognos för nämndens åtaganden görs utifrån
följande klassificering:
Åtagandet bedöms genomföras under 2019
Åtagandet bedöms ej genomföras under 2019

Prioriterat mål:

Mål 1 I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande

Indikator:
Åtagande:

1.2 Andelen elever som är trygga i skolan ska öka.
Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att öka andelen trygga elever.
-

Samtliga skolor har påbörjat arbete med att utveckla ett mer
förebyggande och hälsofrämjande arbete och arbete för att motverka
diskriminering och kränkande behandling. Elevhälsans personal är
viktiga aktörer för att öka andelen trygga elever och under våren har
denna personalkategori utökats med stöd av riktat kommunbidrag och
statsbidrag likvärdig skola.

Prioriterat mål:

Mål 4 I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad
på effektiv resursanvändning

Indikator:

4.4 Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och
referenskostnader ska minska.

Åtagande:

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att minska avvikelsen mellan
nettokostnader och referenskostnader.
-

Förskolan har genomfört en anpassning av organisationen utifrån
aktuell omsorgspeng vilket innebär att fler barn placeras på respektive
förskola och att ett antal små förskolor har avvecklats. Nettokostnad
och referenskostnad redovisas till hösten.

Prioriterat mål:

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

Indikator:

5.1 Medborgarnas upplevelse av kommunens bemötande och
tillgänglighet ska förbättras.
5.3 Nöjd-medarbetar-index ska höjas.
5.4 Sjukfrånvaron i kommunen ska minska.
5.5 Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon
och får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka.
5.6 Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post
och får svar inom två arbetsdagar ska öka.

Åtagande:

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utveckla Arena för lärande för
förskolan.
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-

Arena för lärande implementeras i förskolan from 1 juni.
Vårdnadshavare får information under maj månad. Personal får
utbildning under juni månad.
Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att minska arbetsbelastningen för
lärare inom förskola/skola.

-

Förvaltningen har initierat ett partsgemensamt arbete med
organisatorisk och social arbetsmiljö utifrån HÖK18
(Huvudöverenskommelse)och handlingsplan utifrån medarbetarenkät.
Samtliga förskolor och skolor fortsätter att utveckla inre organsation
samt renodla och tydliggöra roller och uppdrag. Nya befattningar är
under utredning såsom förskoleassistent och pedagogista i förskolan
och exempelvis lärarassistenter i grundskolan. Frågor som
bemanningsplanering, schemaläggning och arbetstid är centrala.
Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att minska sjuktalen.

-

Förvaltningen har startat upp utvecklingsarbete gällande rehabilitering
utifrån rutinen Från Frisk till Frisk. Förskolechefer medverkar i
samverkansprojekt mellan kommunen, vårdcentralerna i Alingsås samt
Försäkringskassan för att stärka och samverka i rehabiliteringsarbetet
vid längre sjukfrånvaro. Arbetet med att utveckla inre organisation i
förskola och skola och partgemensamt arbetsmiljöarbete ska också ses
som delar i att minska sjukfrånvaron.
Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att se över rutiner för hur
verksamheten hanterar inkommande samtal och e-post.

-

Arbete är påbörjat utifrån den kommungemensamma IT-och
informationssäkerheten.

Prioriterat mål:

Mål 8 I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk
framtid

Indikator:

8.1 Föräldrarnas nöjdhet med sitt barns förskola/skola ska förbättras.
8.2 Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning
ska öka.
8.3 Andelen elever i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan ska öka.

Åtagande:

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att ta fram en vision för framtida
skolorganisation, som ska ge förutsättningar för en samlad och
likvärdig skolgång.
-

Förvaltningsledningen ska under året arbeta fram en vision för framtida
skolorganisation, som ska ge förutsättningar för en samlad och
likvärdig skolgång. Byggnation och lokalförutsättningar ska utgå från
ramprogram för förskola och skola. Lokaler, organisation,
förhållningssätt och metoder ska främja tillgängliga lärmiljöer för alla
barn och elever.
Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att öka måluppfyllelsen i samtliga
skolformer.
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-

Samtliga förskolor och skolor ska utveckla undervisningen och det
förebyggande och främjande arbetet, genom att skapa tillgängliga
lärmiljöer för alla barn och elever. Det systematiska kvalitetsarbetet ska
utvecklas för att utgöra ett stöd för rektor att utveckla ett tydligt
ledarskap med fokus på förbättrad kvalitet och ökad måluppfyllese.

Prioriterat mål:

Mål 12 I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom
energieffektiv omställning

Indikator:
Åtagande:

12.3 Andel ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka.
Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att i samråd med leverantör öka
andelen ekologisk mat.
-

Arbete pågår tillsammans med ISS för att hitta förutsättningar inom
ramen för pågående avtal.

Uppdrag
Prognos per helår ska göras utifrån följande:
Uppdraget bedöms genomföras under 2019
Uppdraget bedöms ej genomföras under 2019

I beslutad flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun har kommunfullmäktige beslutat
om följande riktade uppdrag till barn- och ungdomsnämnden:


Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att i dialog med matleverantören öka andelen
närproducerade livsmedel i kommunens välfärdsverksamheter. Uppdraget kommer att
kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att inom partnering utöka andelen
närproducerade livsmedel.

 Arbete pågår tillsammans med ISS för att hitta förutsättningar inom ramen för
pågående avtal.


Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för barn i
tidiga åldrar samt barn med särskilda behov. Uppdraget kommer att kunna slutföras per
2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig fortsätta att utveckla organisation för att stärka
barn- och elevhälsoteam som arbetar tillsammans för barn och elever och utveckla
förebyggande och tidiga insatser. Elevhälsan utökas ytterligare inför läsåret 20192020 med 10,85 åa genom både riktat kommunbidrag och utökat statsbidrag för
likvärdig skola.

 Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla det främjande och förebyggande
arbetet i elevhälsoteamen. Utökning av elevhälsans personal genom både riktat
kommunbidrag och utökat statsbidrag för likvärdig skola är utförd. Förvaltningen ingår
i närvårdssamverkan Lerum-Alingsås: SAMLA med fokus på tidig upptäckt och att
säkerställa tidiga och samordnade insatser.
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Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att vidta åtgärder för att minska
arbetsbelastningen hos lärare för att frigöra mer tid för undervisningen. Uppdraget
kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utveckla organisation för att stärka styrning
och ledning och att ge förskolechefer och rektorer en större möjlighet att styra och
organisera förskolans och skolans inre organisation utifrån enhetens förutsättningar.
Arbetet med att se över effektiv schemaläggning och tidsanvändning behöver
intensifieras, utifrån enhetens behov och förutsättningar, samt att arbeta med
digitaliseringens möjligheter för minskad arbetsbelastning. Arbetet med optimerad
bemanning, fler yrkeskategorier i verksamheten och att renodla uppdrag kommer att
fortsätta under året.

 Förvaltningen har initierat partsgemensamt arbete för att förbättra organisatorisk och
social arbetsmiljö utifrån HÖK18 (Huvudöverenskommelse) och handlingsplan från
medarbetarenkät. Samtliga förskolor och skolor fortsätter att utveckla inre organsation
samt renodla och tydliggöra roller och uppdrag. Nya befattningar är under utredning
så som förskoleassistent och pedagogista i förskolan och exempelvis lärarassistenter
i grundskolan. Frågor om bemanningsplanering, schemaläggning och arbetstid är
centrala. Ett närvarosystem, Planering förskola, används för att mäta barnens faktiska
närvaro som underlag för planering av personalens schema. Unikum, digitalt
dokumentationssystem införs även i förskola för att underlätta arbetet för personalen
genom att använda samma system i ett 1-16 perspektiv. Även dokumentation
gällande åtgärdsprogram flyttas till Unikum, vilket underlättar administrationen för
lärarna.


Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att inrätta
en gemensam webbportal för köerna till alla kommunala skolor samt friskolor i
kommunen. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utreda tekniska möjligheter för en
gemensam webbportal, samt erbjuda fristående skolor att ingå i gemensam webbportal.

 Gemensam webbportal i enklare utförande kan genomföras omgående. Fristående
skolor är ännu inte tillfrågade.


Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att minska barngrupperna i förskolan.
Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att, med stöd av riktat kommunbidrag, forma
mindre barngrupper i riktning mot skolverkets rekommendationer för barngruppernas
storlek med fokus på de yngsta barnen.

 Samtliga förskolechefer arbetar gemensamt för att organisera förskolan annorlunda
och skapa förutsättningar för minskade barngrupper. Arbetet utgår ifrån barnens
behov och verksamhetens bästa. Befattningar, roller, kompetensförsörjning och
bemanningsoptimering är centrala frågor i arbetet.
Kommunfullmäktige beslutade också i flerårsstrategi 2019-2021 om ett antal uppdrag till
samtliga nämnder. Följande uppdrag berör barn- och ungdomsnämnden:
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Samtliga nämnder får i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den
kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen. Uppdraget kommer att kunna
slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden planerar att anställa 10 personer med lönestöd i
verksamheten.

 Arbetet har inte påbörjats. Anställning med lönestöd i förskola och i fritidshem, som
en del i att utveckla arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling samt ur ett
integrationsperspektiv, kan utredas.


Samtliga nämnder får i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om
det inte medför bestående kostnader. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 201912-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden kommer att bevaka de projekt som Göteborgsregionen
(GR) erbjuder, söka medel från Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) och
Skolverkets riktade statsbidrag.

 Förvaltningen söker och tar del av Skolverkets riktade statsbidrag för berörda
verksamheter.


Samtliga nämnder och bolagsstyrelser får i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett
integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade
integrationsarbete. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden kommer att se över verksamheten ur ett
integrationsperspektiv och föreslå lämpliga insatser.

 Planera nybyggnation av förskolor strategiskt geografiskt och planmässigt ur ett
integrationsperspektiv.
 Anställa flerspråkig personal i förskola och i fritidshem som en del i att utveckla
arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling samt ur ett integrationsperspektiv.
-

Barn- och ungdomsnämnden kommer att inom BUS-samverkan genomföra
integrationsfrämjande insatser.

 Insatser kommer att ske genom samverkan mellan Socialförvaltningen och Barn- och
ungdomsförvaltningen genom BUS och SamTidigt.


Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden kommer att aktivt verka för genomförande av
flerårsstrategins utpekade vilja.

 Förvaltningen arbetar med att verkställa åtaganden och uppdrag, som följs upp i
vårbokslut, delårsbokslut och årsbokslut.
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Samtliga nämnder får i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå
möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar. Uppdraget kommer att kunna
slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden kommer att se över möjligheter till att reducera central
administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.

 Arbete med att fördela om uppdrag mellan funktioner är påbörjat.
 PRAO organiseras i samarbete med arbetsmarknadsenheten och Kultur- och
utbildningsförvaltningen.


Samtliga nämnder får i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former
använda sig av medborgardialog. Uppdraget kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att arbeta vidare med att utveckla former för
delaktighet och inflytande i verksamheten genom att utveckla barnråd, elevråd och
forum för samverkan med vårdnadshavare i enlighet med skollagen.

 I förskolan implementeras ny plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Planen har tagits fram i samverkan med vårdnadshavare. Arbetet kommer att
vidareutvecklas för att innefatta även skolan. Förskolan har utvecklat arbetet med
barns inflytande enligt läroplan. Arbetet kommer att följas upp i det systematiska
kvalitetsarbetet. I verksamheten finns barnråd, elevråd och forum för samverkan med
vårdnadshavare i enlighet med skollagen.


Samtliga nämnder får i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom
exempelvis artificiell intelligens kan införas i syfte att minska administrationen. Uppdraget
kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden kommer att ta fram förslag till ytterligare digitala
lösningar inom verksamheten för att minska administration, samt att fortsätta
implementering av Planering förskola i verksamheten, utveckla Arenan för lärande,
samt att närvarosystemet Skola24 även ska användas i alla fritidshem.

 Planering förskola används dels för att registrera barnens planerade närvaro men
även för att följa och ta fram statistik om barnens faktiska närvaro och därmed
möjligheten att planera personalens schema utifrån barnens behov. Arena för lärande
kopplas samman med förskolan och vårdnadshavare kan utföra alla sina ärenden i
samma arena som skolan. Närvarosystemet Skola24 har implementerats i samtliga
fritidshem.


Kultur – och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna för ett utökat
samarbete mellan Sollebrunn skola och Bjärkehallen, bland annat genom att se över
möjligheterna till en gemensam vaktmästartjänst. Uppdraget kommer att kunna slutföras
per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden kommer att utreda möjligheter för utökat samarbete
mellan Sollebrunns skola och Bjärkehallen.
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 Förvaltningarna har påbörjat samverkan kring rutiner för underhåll av Bjärkehallen.


Kommunstyrelsen får tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker och trygg skolväg. Uppdraget
kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

Barn- och ungdomsnämnden kommer att tillsammans med
samhällsbyggnadsnämnden ta fram en plan för säker och trygg skolväg.

 Arbete enligt uppdrag har inte påbörjats. Tjänstemän på förvaltningarna har sedan
flera år tillbaka ett välfungerande samarbete för säker och trygg skolväg.

Intern kontroll
Beslutade internkontrollpunkter bedöms utifrån följande:
Kontrollen genomfördes utan anmärkning/med acceptabel anmärkning
Kontrollen genomfördes med anmärkning
Under året är samtliga processer under bevakning och arbete är påbörjat för att minska
risker. Arbete med att implementera internkontrollen hos medarbetare görs genom att
informera cheferna i förvaltningen om att riskerna finns och att de är under uppsikt. Denna
information görs i samband med genomgång av flerårsstrategi. Nämnden är informerad om
riskerna och beslutade punkter av internkontroll vid flerårsstrategi samt tre bokslut per år.
Processer:
- digitala lärverktyg, förvaltningen har påbörjat arbete med att möta upp nationell
handlingsplan för digitalisering.
- information och riktlinjer, arbete är påbörjat.
- brandskyddsutbildning, varje chef ser till att personalen genomgår utbildning.
- hjärt- och lungräddning, varje chef har uppsikt över att förvaltningens HLR-instruktörer
utbildar personalen.
- ökad timplan i ämnet matematik, schema läggs inför kommande läsår.
- ökad timplan i ämnet idrott, schema läggs inför kommande läsår.

Omedelbar åtgärd
Enligt risk-väsentlighetsanalysen är personal- och kompetensbrist den största risken i
verksamheten. Arbete är påbörjat med att öka grundbemanning och därmed öka antalet
tillsvidareanställningar. I samverkan med Kommunal pågår arbete för att erbjuda
heltidsanställningar. Arbete utifrån förvaltningsgemensam personalplanering innebär att
intern rörlighet möjliggörs, vilket kan bidra till bibehållen kompetens.
Det är fortsatt många skolledare som går rektorsutbildningen och fler skolledare kommer att
påbörja rektorsutbildningen inför hösten 2019. Arbete med att stärka upp ledarskap fortsätter
under året. Genom statsbidrag för likvärdig skola utökas elevhälsa samt stöd till skolledare i
det systematiska kvalitetsarbetet.
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Ekonomi

Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
2019

Vårbokslut
2019

Prognos
helår

Avvikelse
prognos/budget
2019

Vårbokslut
2018

Differens
2018/2019

113 970

40 481

116 566

2 596

35 960

4 521

-552 788
-113 645
-249 349
-20 834

-200 868
-37 064
-80 835
-4 807

-555 496
-113 645
-249 527
-20 544

-2 708
0
-178
290

-193 806
-40 528
-77 937
-4 822

-7 062
3 464
-2 898
15

Verksamhetens kostnader -936 616

-323 574

-939 212

-2 596

-317 093

-6 481

Verksamhetens
nettokostnader

-822 646

-283 093

-822 646

0

-281 133

-1 960

Kommunbidrag

822 646

274 216

822 646

0
0

268 270

5 946

0

-8 877

0

0

-12 863

3 986

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

Årets resultat

Årsprognos
Årsprognosen per april 2019 för det ekonomiska resultatet är beräknad som budgeterat
resultat, det vill säga ett nollresultat. Prognosen skiljer sig mellan de olika verksamheterna
och därmed bedömer förvaltningen att det behövs fortsatt arbete med att anpassa
organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska förutsättningar. Förskole- och skolenheterna
har olika förutsättningar bland annat utifrån antal barn- och elever i verksamheterna.
Nedan följer en översiktlig beskrivning av det prognosticerade ekonomiska resultatet per
huvudverksamhet.
Politisk verksamhet -127 tkr
Högre arvode än budgeterat.
Förskola + 5 585 tkr
Antal barn i förskola är lägre under våren mot planerat vilket gör att personalkostnad är lägre
under våren. Från juni månad är föräldraintäkten höjd i och med enhetstaxa men det är totalt
en lägre intäkt jämfört mot budget på grund av färre barn. Färre antal barn beror både på
lägre inflyttningsgrad och att antalet barn från andra kommuner är färre än planerat.
Kostnadsfördelningen för lokalhyra är lägre än planerat för förskola.
Pedagogisk omsorg + 710 tkr
Antal barn i pedagogisk omsorg är lägre under våren mot planerat vilket gör att både
föräldraintäkt och personalkostnad är lägre under våren.
Förskoleklass – 588 tkr
Under våren är det fler elever mot planerat i förskoleklass. Det är fler elever i denna ålder
som flyttar in till kommunen. Personalkostnad har ökat på grund av fler elever.
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Grundskola – 7 040 tkr
Personalkostnad för grundskola är högre mot budget. Det är några skolor som fortsatt måste
arbeta med att få ekonomi i balans och som har lämnat ekonomisk handlingsplan. Både
intäkt och personalkostnad har ökat på grund av att nämnden erhöll flyktingbidrag 1 600 tkr
enligt beslut i KF. Kostnadsfördelningen för lokalhyra är högre än planerat för grundskola.
Grundsärskola – 836 tkr
Under året kommer det två elever mer än planerat till grundsärskolan. Personalkostnaderna
är beräknade att öka på grund av fler elever. Kostnadsfördelningen för lokalhyra är högre än
planerat för grundsärskola.
Fritidshem +2 296 tkr
I budget var statsbidrag för fritidshemsatsning inte med på grund av att skolverket
signalerade ett avslut läsår 2018-2019. I prognosen är statsbidraget med och enheterna har
inte mött upp med personalkostnad. Kostnadsfördelningen för lokalhyra är lägre än planerat
för fritidshem.
Kost +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
Kostnader och intäkter per huvudverksamhet
Belopp i mnkr

Budget 2019

Prognos 2019

Avvikelse

-908

-1 035

-127

-316 588

-310 336

6 252

-4 835

-4 050

785

-26 376

-27 114

-738

Kostnader
Politisk verksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola

-482 944

-491 974

-9 031

Grundsärskola

-23 623

-24 525

-902

Fritidshem

-80 604

-79 440

1 163

-738

-738

0

-936 615

-939 212

-2 597

0

0

0

35 852

35 186

-667

821

746

-75

1 787

1 937

149

53 767

55 757

1 990

1 001

1 066

65

20 003

21 136

1 133

738

738

0

Kommunbidrag

822 646

822 646

Summa

936 616

939 212

2 596

0

0

0

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

Netto

Sida 59 av 347

12

Planeringsunderlag – barn och
elever
budget
2019

prognos
2019

2 249

2 214

-35

Pedagogisk omsorg

44

47

3

Förskoleklass

497

507

10

4 602

4 602

0

46

48

2

2 161

2 161

0

Förskola

Grundskola åk 1-9
Grundsärskola
Fritidshem

avvikelse
2019

Prognos antal barn och elever
Antalet barn i förskolan är 35 färre än planerat antal. Minskningen beror på att det inte är lika
mycket inflyttning av barn i förskoleåldern som planerat. Jämfört med samma period förra
året har antalet barn i förskolan ökat totalt. Antalet barn i fristående förskolor har ökat med
21% medan i kommunens förskolor har antalet barn minskat med 3 %. De fristående
förskolornas utökning motsvarar förskolans totala volymökning.
I pedagogisk omsorg minskar antalet barn i kommunal verksamhet medan i fristående är det
något fler än planerat.
Det är fler elever i förskoleklass jämfört med planerat antal. Detta på grund av inflyttning i
framförallt Noltorpsområdet.
Grundsärskolan har tagit emot ytterligare två elever mot planerat.

Vårbokslut
Vårbokslut 2019 visar ett resultat på – 8 877 tkr (jfr – 12 863 tkr 2018).
Av resultatet är 21 291 tkr den uppbokade semesterskulden, personalkostnad som
genereras under året av samtliga månadsanställda och betalas ut när personalen har
semester, framförallt under semestermånaderna juni-augusti. Utan semesterlöneskulden är
nämndens vårbokslut 12 314 tkr. Skillnaden mellan vårbokslut (utan semesterlöneskuld) och
prognos per april är 12 314 tkr. Att prognosen är sämre än vårbokslut beror på höstens högre
lokalhyror på grund av hyreshöjande åtgärder, löneökningar och personalanpassningar till
höstens volymökningar i skolan.
Personalkostnaderna har ökat med 7 062 tkr vid jämförelse mellan vårbokslut 2018 och
2019. Det är, med hänsyn tagen till löneökningen, en ökning av personalkostnaderna mellan
åren 2018 och 2019 med 1 200 tkr. Personalkostnaderna utgör en högre andel av
kommunbidraget detta år jämfört med samma period förra. Det är fler anställda i skolorna
medan antalet anställda är lägre i förskolor jämfört med förra året. Statsbidraget för likvärdig
skola med 3 630 tkr för januari till april har ökat både intäkt och personalkostnad.
Lokalhyrorna är lägre mot föregående år på grund av minskade lokalhyror. Förutom
lokalanpassningar är det inte planerat några större om- och nybyggnationer under året.
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Pågående är förskolan Herrgården som är om- och utbyggd till sommaren samt
Noltorpsskolan som startar ombyggnation under hösten.
Vårbokslutet visar på att det är en balans i kostnader för fristående verksamheter (köpta
tjänster). Budgeten har anpassats efter den förändrade barn- och elevstrukturen mellan
kommunal och fristående verksamhet. Det är fler barn i fristående förskola jämfört med
samma period föregående år, vilket gör att kostnad för köpta tjänster ökar.
År 2019 har inletts ekonomiskt stabilt. Anpassningar till omsorgs- och elevpeng har
genomförts eller planeras att genomföras inför hösten.

Investeringar
Tkr

Reinvestering
Inventarier skola
Inventarier förskola
Arbetsmiljö
Kostenheten

Budget
2019

2 000
800

Vårbokslut Prognos
2019
helår

485
111

300
150

Avvikelse
Vårbokslut Differens
prognos/budget 2018
2018/2019
2019
0
0
2 000
0
520
-35
800
85
26
0
300

62

150

0
0

28

-28

0

62
0

Inventarier skola

400

400

0

0

Inventarier förskola

200

200

0

0

Ombyggnation

100

100

0

0

Kostenheten

150

150

0
0

Anpassningsinvestering

Totalt utgifter

4 100

658

4 100

0
633

25

Investeringar är planerade under året och kommer inte att avvika i prognosen. Skillnaden
mellan år 2018 och 2019 är liten och investeringsplanen i barn- och ungdomsnämndens
verksamheter är att merparten av investeringar görs under senare delen av året.
Barn- och ungdomsnämnden är i behov av ökade investeringsmedel under år 2019. Utökat
behov kommer av att Noltorpsskolan behöver flytta in i paviljonger under pågående läsår
samt att grundsärskolan på Noltorpsskolan flyttar till lokaler på Ängaboskolan inför
läsårsstart. Utökade investeringsmedel uppskattas vara 1 000 tkr. Det är framför allt möbler
till klassrum och nya takliftar till grundsärskolans elever.
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Personal

Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning

Antal
Antal personer
anställningar

AID-struktur

Månadsavlönad
Sysselsättningsgrad
Medelålder
(snitt)

Antal
årsarbetare

1 197

1 217

1 153

46

95%

Administration

80

81

76

51

94%

Handläggar- och administratörsarbete

37

37

34

50

93%

Ledningsarbete

43

44

42

51

95%

Kultur turism och fritidsarbete

57

57

54

44

95%

Bibliotekarie, biblioteksass
Fritidsledare
Skol- och barnomsorgsarbete
Barnskötare
Dagbarnvårdare
Elevassistent
Lärare i fritidshem

1

1

1

61

100%

56

56

53

44

95%

1 008

1 021

969

46

95%

158

158

151

45

96%

5

5

5

37

100%

109

109

100

40

92%

49

49

46

45

94%

Förskollärare

275

275

263

47

96%

Grundskolelärare

302

302

290

47

96%

Övrigt lärararbete

103

103

95

52

93%

Övrigt skol-/förskolearbete

20

20

19

39

92%

Socialt och kurativt arbete

19

19

18

42

94%

Teknikarbete

20

20

20

49

99%

Hantverkararbete m m

17

17

17

51

99%

3

3

3

39

100%

19

19

16

51

85%

Köks- och måltidsarbete
Vård- och omsorgsarbete m m
Rehabilitering och förebyggande arbete
Sjuksköterska
Övrigt vård omsorgsarbete

1

1

1

37

75%

12

12

10

55

87%

6

6

5

45

83%

Antal årsarbetare är 52 färre än samma period föregående år. Det är framförallt färre
förskollärare och barnskötare. Det beror på att det är färre barn i förskolan samt på att
anpassningar är genomförda utifrån beslutad omsorgspeng. Minskningen av antal
årsarbetare är både tillsvidareanställd och visstidsanställd personal.
Det är fortsatt mycket svårt att rekrytera personal med tillräcklig kompetens. Förvaltningen
anställer, vid behov, personal utan behörighet, utbildning och rätt kompetens på visstid
medan fortsatt rekrytering pågår.
För att möta framtida kompetensbehov deltar förvaltningen aktivt i GR-gemensamma
branschråd för förskola respektive grundskola. Branschråden arbetar med förslag till nya
befattningar samt kompetenshöjande insatser för att dels behålla personal samt att locka nya
grupper till verksamheterna.
Förväntad effekt är en kompetent organisation med möjlighet att kunna rekrytera rätt
kompetens för framtiden.
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Andel timavlönade
Antal timavlönade 2019 har ökat med 8 % jämfört med år 2018. Det är timavlönade i
grundskola som har ökat medan timavlönade i förskola har minskat. Fördelningen kan
relateras till samma fördelning av hur sjukfrånvaron har sett ut mellan verksamheterna
förskola och skola. Andelen timavlönade av total arbetad tid har ökat något (0,6
procentenheter). Fyllnadstid är lägre medan övertid har ökat år 2019.

Arbetsmiljö
Genomförda aktiviteter i enlighet med förvaltningens handlingsplan för minskad
arbetsbelastning enligt nedan. Ytterligare aktiviteter är planerade för respektive område.
Bemanningsplanering
Påbörjat förändring vad gäller grundbemanning och schemaläggning på enheterna utifrån
verksamhetens behov. Förväntas ge effekt på bland annat vikarieanskaffning och arbetsmiljö
på sikt. Inom verksamhetsområde förskola har planeringsverktyget ”Planering förskola”
införts.
Arbetstid och schema
Inom verksamhetsområde förskola har mötesstruktur och innehåll setts över i syfte att skapa
forum som bidrar till att tydliggöra och utveckla arbetssätt.
Roller och tydlighet
Medarbetaröverenskommelser (MÖK) har införts för lärare, förskollärare och elevhälsan för
att tydliggöra roller och uppdrag.
Nya befattningar
Studiepedagoger i syfte att avlasta lärarna har anställts på Gustav Adolfsskolan.
Organisation och tillgängliga lärmiljöer
Förändrad organisering kring barn- och elevhälsans resurser. Specialpedagoger ingår från
januari i förskolans och skolans inre organisation. Förstärkning av skolsköterska och
kuratorer har genomförts.
Rehabilitering
Förskolechefer medverkar i samverkansprojekt mellan kommunen, vårdcentralerna i Alingsås
samt Försäkringskassan för att stärka och samverka i rehabiliteringsarbetet vid längre
sjukfrånvaro. Förvaltningen stärker cheferna i rehabilitering genom utbildning i Från Frisk till
Frisk och ”rehabronder”.

Arbetsskador och tillbud
Jämfört med samma period föregående år har fler rapporterat tillbud i verksamheten. Ett
återkommande tillbud som rapporteras är avslag på vikarier. Arbetet med ökad
grundbemanning syftar bland annat till att minska behovet av vikarier och därmed förebygga
avslag på vikarier.
Arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd kan ibland innebära utmanande
situationer som leder till tillbud. Organisation, förhållningssätt och metoder behöver utvecklas
för att bättre möta alla barn och elever. Ett väl fungerande arbete minskar förekomsten av
den här typen av tillbud.
Åtgärder som genomförts i samband med anmälningar är bland annat samtalsstöd och
vägledning individuellt samt i grupp.
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Utbildning kring tillbud och skador har utförts i samband med det systematiska
arbetsmiljöarbetet, chefsintroduktionen. Uppföljningar av tillbud och skador sker
återkommande på FSG.
Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ
201801-201804
201901-201904
Tillbud
83
109
Arbetsskador
27
34

Differens 2018-2019
+26
+7

Sjukfrånvaro1
Ackumulerat resultat vald månad april gällande sjukfrånvaro är 8,55 %. Det ackumulerade
resultatet samma tidsperiod 2018 var 8,86 % vilket visar på en minskning av sjukfrånvaron.
I förskolan har sjukfrånvaron minskat medan den har ökat i grundskolan. Sjukfrånvaron är
som högst i februari och mars. I april är sjukfrånvaron betydligt lägre. Trenden är liknande
jämfört med förra året.
Fördelning mellan olika yrkeskategorier är relativt jämn gällande sjukfrånvaro våren 2019.
Det är fortsatt högre sjukfrånvaro för yrkeskategorier i förskolan.
Under åtagande om att minska sjuktalen finns redovisat pågående åtgärder.
Tabell, sjukfrånvaro i %

2018

2019

1-14 dagar
1-59 dagar
> 60 dagar
< 29 år
30-39 år
40-49 år
50-55 år
> 56 år
Kvinnor
Män

3,65
4,56
4,37
9,11
6,30
8,41
9,43
10,71
9,22
6,98

3,15
4,44
4,19
5,70
8,39
8,57
8,16
9,96
8,68
7,93

Differens
2018-2019
-0,5
-0,12
-0,18
-3,41
2,09
0,16
-1,27
-0,75
-0,54
0,95

Totalt

8,86

8,55

-0,31

Kommentar till skillnad vårbokslut 2018:s redovisade sjukfrånvaro:
I vårbokslut 2018 redovisades ackumulerad sjukfrånvaron till 6,37%. Denna siffra är inget som finns att hämta i
något system från perioden. Därför har förvaltningen valt att hämta den information som finns i kommunens
system för aktuell period, även om det inte överensstämmer med dokument vårbokslut 2018.

1Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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Sammanfattande analys vårbokslut
Arbetet med att fullgöra åtaganden och uppdrag löper på enligt plan, förändringar kan ske
utifrån aviserade statsbidrag och förändrade förutsättningar vilket barn- och
ungdomsnämnden får återkomma till i delårsbokslut.
För 2019 prognostiserar barn- och ungdomsnämnden en årsprognos per april med 0 som
budgeterat resultat. Arbete med att anpassa organisationen inför höstterminen pågår för fullt.
Det är färre tillsvidareanställda och visstidsanställda i kommunen, då det är en större andel
barn och elever i fristående verksamhet. Organisationen har justerats utifrån antal barn och
elever i kommunal verksamhet.
Personalförsörjningen är en fortsatt stor utmaning och arbete utifrån åtagande och uppdrag
behöver fullföljas för att forma en likvärdig förskola och skola med som erbjuder bästa möjliga
förutsättningar för samtliga barn och elever.
Åtagandet kring framtida förskole- och skolorganisation behöver lyftas i ett
kommunövergripande perspektiv för att nå en så kostnadseffektiv lokalplanering som möjligt.
Strategisk lokalplanering, med utgångspunkt i lokalförsörjningsplan och ramprogram, behövs
för att skapa likvärdighet. Verksamheten behöver färre och större enheter, för att nå ökad
kvalitet och högre måluppfyllese samt nå en likvärdig förskola och skola och en ökad allsidig
social sammansättning.
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Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-05-13

§ 68 2019.231 KUN

Kultur- och utbildningsnämndens Vårbokslut 2019
Ärendebeskrivning
I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har kultur- och utbildningsförvaltningen
upprättat ett vårbokslut per den 30 april för Kultur- och utbildningsnämnden. Vårbokslutet är
upprättat enligt de centralt angivna anvisningarna. Vilket även innebär att plan för nämndens
demokratiarbete finns med samt de uppdrag som givits nämnden enligt kommunfullmäktiges
flerårsstrategi.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 9 maj angett följande:
Vårbokslutet innehåller förutom uppföljning av mål, ekonomi, uppdrag och personal även
uppföljning av den interna kontrollen.
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat om 6,1 mkr. Resultatet beror
främst på säsongsvariation inom personalkostnader, mer specifikt kostnaden för
förvaltningens semesterskuld till personalen. Med denna kostnad och andra
säsongsvariationer exkluderade är resultatet efter första tertialet paritet med budgeterad
nivå.
På helår förväntas ett resultat med 800 tkr i negativ avvikelse. Med de ekonomiska
utmaningarna nämnden stod inför vid årets början har ekonomisk återhållsamhet och fokus
på nya lösningar för effektiviseringar och synergier inom och mellan de olika verksamheterna
genomsyrat arbetet inom förvaltningen. Detta samt erhållandet av medel om 4,7 mkr ifrån
kommunens flyktingfond gör att förväntat underskott ej är högre.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner vårbokslutet för 2019 och översänder det till
kommunstyrelsen.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida66
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Utdragsbestyrkande

Vårbokslut 2019
Kultur- och utbildningsnämnden
Antagen 2019-05-13 § 68

Sida 67 av 347

Vårbokslut, 2019
Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet

Kultur- och utbildningsnämnden (KUN) är sedan den 1 januari 2019 en nyinrättad nämnd
inom den politiska organisationen i Alingsås kommun. Under perioden har den nya
organisationen implementerats där även Arbetsmarknadsenheten ingår från och med 2019.
Enligt reglementet har den nya nämnden följande ansvar.
Kultur- och utbildningsnämndens ansvar är att fullgöra kommunens uppgifter inom det
offentliga skolväsendet för ungdomar och vuxna. Nämndens verksamhetsområde omfattar
gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt
utbildning i svenska för invandrare, inklusive gymnasiesärskola och särskild undervisning för
vuxna. Nämnden ansvarar även för kommunens flyktingmottagning, integration, bosättning,
och arbetsmarknadsenhet. Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar också för att vara
samordnande och verkställande organ för kommunens kultur- och fritidsverksamhet,
kulturskola samt turist- och evenemangsverksamhet.
Under första kvartalet 2019 har följande aktiviteter inom huvuduppdraget genomförts:

Verksamheten för Integrations och arbetsmarknad
Under första perioden av 2019 har en omedelbar anpassning och handlingsplan tagits fram
för att möta Arbetsmarknadsenhetens minskade budget från 10,4 mkr till 4,3 mkr. Nämnden
antog förvaltningens förslag till handlingsplan vid dess sammanträde den 20 mars § 42.
Handlingsplanen fokuserar på och systematiserar de olika målgruppernas behov av
aktiviteter för att på så sätt finna synergier inom förvaltningen. Ytterligare beskrivning av
handlingsplanen presenteras under rubriken ”Omedelbara åtgärder” nedan.
Integrationsavdelningens huvuduppdrag är att bosätta och stötta nyanlända flyktingar enligt
lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (nedan kallad
bosättningslagen). Detta arbete har fortlöpt som planerat. Alingsås kommuns fördelningstal
under 2019 är 59, det vill säga att kommunen ansvarar för att bosätta 59 personer enligt
bosättningslagen under året.
31 personer har kommit till kommunen fram till 30 april, varav 14 stycken är bosatta enligt
bosättningslagen. Bosättningen följer lagd plan där alla inom fördelningstalet prognostiseras
kunna bosättas under året. Av fördelningstalet på 59 prognostiseras 20 personer vara
kvotflyktingar. Kvotflyktingar är särskilt utvalda av FN:s flyktingorgan någonstans i världen
och kräver mer resurser i hela kommunen än personer som självmant flyttar till landet och
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kommunen. Fram till 30 april har fyra kvotflyktingar mottagits i kommunen.
Det totala mottagandet följer uppskattad prognos på totalt 100 mottagna personer under året,
vilket är en minskning från 162 personer föregående år.
Arbetsförmedlingen är den största samarbetspartnern för verksamheten Integration och
arbetsmarknad. Myndigheten har påbörjat en digitaliseringsprocess som riskerar slå mot
verksamhetens målgrupper. Många av verksamhetens deltagare har en låg digital
kompetens och har ett behov av att ta till sig information med hjälp av tolk och i andra former
än i skrift. Verksamheten Integration och arbetsmarknad förstärker därför upp det digitala
stödet runt deltagare i samverkan med Kulturhusets digitala centrum.

Anläggning och fritid
Nolhaga Parkbad öppnade sin verksamhet under vecka 10. En invigning genomfördes och
verksamheten är idag i full gång. Under invigningsveckan besöktes Nolhaga Parkbad av
cirka 800 gäster per dag jämfört med cirka 400 gäster per dag under en normal vecka. Ett
arbete har genomförts för att trygga säkerheten i form av upprättande av olika
säkerhetsrutiner som kommer att fastställas av nämnden i juni.
Nämnden har beslutat att ändra namnet på Nolhaga djurpark till Nolhaga Lantgård (KUN §
63 2019-04-23) då namnet bättre överensstämmer med den verksamhet som bedrivs.
Nolhaga Lantgård har därmed inlett en nystart av verksamheten med inplanerade aktiveteter
och skyltning. Verksamheten vid Barnens Lantgård öppnade den 1 maj.
Ett nytt avtal har tecknats med Gräfsnäs slottspark ideell förening för verksamhet i
Gräfsnäsparken och ruinen under 2019.
En tidskrävande implementering av ett nytt boknings-, bidrags- och anläggningssystem har
genomförts under de första fyra månaderna som kommer ge stor nytta för både invånare och
föreningar i kommunen.

Kultur, turism och evenemang
Kommunfullmäktige har fastställt Biblioteksplan 2019-2022 för Alingsås kommun som
förvaltningen tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen arbetat fram under hösten
2018.
Under våren har Kulturhuset presenterat en bred, intressant och viktig programverksamhet
med exempelvis museets historiedager, estradpoesi samt ett samarrangemang med
Alingsås filosofibar. För barn händer det något varje vecka på Kulturhuset. I konsthallen
pågick utställningen Tell me a tale of lies av Eric Magassa till 5 maj. Elever vid
Alströmergymnasiets teknikprogram med inriktning design har skapat utställningen Imorgon?
Med framtiden som tema. Vid Kulturhuset arbetar man även vidare med digitaliseringen och
vid E-medborgardagen anordnades workshops för besökarna.
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Nämnden har beslutat att begränsa meröppettiderna i Kulturhuset för att säkerställa en säker
och trygg plats för besökarna. En utvärdering av de nya öppettiderna sker inför
delårsbokslut.
På Nolhaga Slott har det producerats en utställning i 400-års jubileets anda kallad ”Sammet,
pärlor och galej” vilken invigs den 4 maj. De lokala konstföreningarna ställer även de ut på
Nolhaga Slott i samverkan med förvaltningen.
I februari genomfördes Kaffe-SM i Nolhagahallen och för närvarande pågår planeringen inför
årets Potatisfestival den 14-16 juni. Årets turistbroschyr är klar och har distribuerats ut till
olika intressenter. Förvaltningen har förmånen att vara en del av Västsvenska turistrådets
och Göteborg & Co:s med fleras storsatsning ”Strax utanför Göteborg”. Alla dessa
evenemang har som syfte att gynna besöksnäringen i kommunen.

Verksamhet Utbildning
I verksamhet Utbildning pågår antagningen till gymnasiet inför läsår 2019/2020. Inför
slutantagningen beslutade nämnden att erbjuda 405 platser på 11 nationella program för
årskurs 1. Det goda söktrycket innebär att det vid läsåret 2019/2020 förväntas finnas 1 100
elever vid Alströmergymnasiets nationella program. Vid Alströmergymnasiet har de första
nationella proven genomförts digitalt via det digitala examinationssystemet Dugga och
Alströmergymnasiets förstelärare har medverkat vid implementering av systemet vid
grundskolan.
Vid Campus Alingsås har två antagningsomgångar genomförts till studier på grundläggande
och gymnasial nivå. Nyrenoverade lokaler utrustade med telebild för distansutbildning via
videokonferens och möteslokaler är tagna i bruk. Vid Lärcentrum har samverkan kring
eftergymnasiala utbildningar utvecklats mot än mer fokus på yrkeshögskoleutbildningar
tillsammans med Campus Västra Skaraborg och Campus Mölndal. Till hösten startar två
programmeringsutbildningar och planering för att starta en yrkeshögskoleutbildning inom
besöksnäring pågår för fullt.
För tionde året i rad genomförde kulturskolan projektet ”Allsången” där barn i Alingsås
kommunala skolor skapar gemenskap genom sång. Allsångprojektet genomförs varje år och
det är avgiftsfri för skolorna att vara med. Syftet med projektet är att gynna integrationen i
skolan samt skapa förutsättningar att nå fram till elever med funktionsnedsättningar.
Vid Arena Elva pågår en fortsatt kraftig ökning av verksamhet i musikstudion, replokal och
bildredigeringsstudio. Livekarusellen, som är ett samarbete med Studiefrämjandet, har haft
tre konsertkvällar som slog besöksrekord. Besöksantalet ökar igen vid ungdoms- och
fritidsverksamheterna i Sollebrunn och Ingared. Ungdomsrådet har under året temat psykisk
ohälsa bland unga genom projektet ”Det är okej att må dåligt”.
De ungdomar som är mellan 16-20 år och som inte är i utbildning eller sysselsättning, finns
inom nämndens kommunala aktivitetsansvar (KAA). Där erbjuds individuella lösningar av
aktiviteter och utbildning. Under perioden januari till april återfanns 49 ungdomar inom
verksamheten ”Din väg”. Vid samma tidsperioden under 2018 återfanns där 31 ungdomar.
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Gruppen ungdomar har ökat främst på grund av psykisk ohälsa, men i gruppen återfinns
också de som inte kom in på något program på Alströmergymnasiet eller de ungdomar som
avbryter sina studier på annan ort då de inte orkat med pendlingen. Utöver ovan nämnda
grupp återfinns 134 ungdomar inom aktivitetsansvaret som förvaltningen har kontinuerlig
kontakt med.
Under mars överlämnade SKL en Nationell handplingsplan för digitalisering av skolväsendet
(#skolDigiplan) till regeringen i syfte att stödja arbetet med skolans digitalisering. Detta är ett
samverkansprojekt mellan SKL, Skolverket, universiteten och näringslivet. Verksamhet
Utbildning arbetar sedan flera år med digitaliseringen av skolan vilken bland annat
återspeglas i Utbildningsnämnden beslutade Digitala agenda samt införandet av digitala
prov. Detta har även resulterat i en nominering till Guldtrappan som är en kvalitetsutmärkelse
för digital skolutveckling.
Verksamheten har sänkt sina nettokostnader under de senaste två åren utifrån en planerad
och behovsrelaterad effektivisering. De senaste nettokostnaderna vilka rör 2018 presenteras
av RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) under sista veckan i augusti.

Övergripande
Under oktober 2018 startade förvaltningen en upphandling av tjänstekoncession för att driva
caféverksamheten i Nolhaga Parkbadet. Efter tilldelningsbeslut tackade leverantören nej till
att driva caféverksamheten. Med anledning av uppkommen situation beslutade nämnden
(2019-02-20 § 24) att Nolhaga Parkbad, AME och Integrationsavdelningen skulle driva
caféverksamheten med hjälp av målgruppen nyanlända och elever vid Alströmergymnasiets
introduktionsprogram (IM) som på så vis skulle få praktik i caféverksamheten. Kultur- och
utbildningsnämnden har beslutat (2019-03-20 § 44) att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja
ny tjänstekoncessionsupphandling av caféverksamheten i Nolhaga Parkbad i syfte att
leverantör ska vara på plats 2020-01-01.
Under våren har arbetet med att införa medarbetaröverenskommelser för förvaltningens
samtliga medarbetare genomförts. Genom medarbetaröverenskommelsen och utifrån
diskussioner med närmsta chef avser arbetsgivaren göra det tydligt vilket ansvar och
förväntningar som finns på respektive medarbetare. Medarbetaröverenskommelsen ska även
tydliggöra vilka möjligheter, befogenheter och stöd som kan hjälpa denne i det dagliga
arbetet för att lyckas med sitt uppdrag.
För att samordna kommunens säkerhetsarbete har varje förvaltning utsett en
säkerhetssamordnare som tillsammans med kommunens säkerhetschef som ska utgöra en
kommunövergripande säkerhetsgrupp. Eftersom Kultur- och utbildningsnämndens
ansvarsområden omfattar flera skilda verksamheter har förvaltningschef utsett en
säkerhetssamordnargrupp inom förvaltningen bestående av administrativ chef vid
verksamhet Utbildning, enhetchef för Nolhaga Parkbad och förvaltningssekreterare med
särskilt ansvar för juridik och GDPR, som tillsammans ingår i den kommunövergripande
säkerhetsgruppen.
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Nyckeltal
När det gäller verksamhet Utbildning följer Kultur- och utbildningsnämnden upp resultatet
från ”öppna jämförelser” för gymnasieskolan. I rapporten jämförs nyckeltal om studieresultat
och resurser på kommunnivå. Studien beskriver resultat på ett urval av nyckeltalen och ger
en bild av gymnasieskolans genomströmning inom tre och fyra år. Ungdomars etablering i
arbete och fortsatta studier visar status två år efter gymnasieskolan. Nämnden följer också
upp ”GR-enkäten” vilket är en regiongemensam elevenkät. I denna rapport undersöks
elevers upplevelse av trygghet och trivsel.
Varje år skickar nämnden in relevanta nyckeltal till Kungliga biblioteket. Dessa nyckeltal rör
bibliotek- och programverksamhet på Kulturhuset. Myndigheten för kulturanalys samlar in
statistik gällande museer. Dessa återfinns bland annat via hemsidan KOLADA (kolada.se).
För verksamhet Integration och arbetsmarknad följs nyckeltalen avseende antal bosatta med
förstahandskontrakt upp särskilt. Detta då denna information visar på tillgång och möjlighet
till bostad för flera målgrupper samt prognostiserade följder för Socialnämnden. Därutöver
följer förvaltningen också upp antalet personer som går ut i jobb via AME i jämförelse med
tidigare år och vilka grupper. Även tidsaspekten följs upp, det vill säga inskrivning och
utskrivning vid AME då det påverkar kommunens övergripande ekonomi.
Nämnden följer också upp Migrationsverkets så kallade fördelningstal där myndigheten
anvisar nyanlända till kommuner för mottagning och bosättning.

Demokratifrågor
Enligt anvisningarna för vårbokslutet ska nämnderna redogöra för sin plan och sitt arbete
med demokratifrågor under året:


Biblioteket upprättade under hösten 2018 ett ”digitalt center” i syfte att minska det
digitala utanförskapet för invånare i alla åldrar. Denna satsning kan genomföras med
hjälp av riktade statliga medel från Kulturrådet (”Stärkta biblioteket”). Den 18 mars
ägde en E-medborgardag rum vid det digitala centret i Alingsås Kulturhus i
samverkan med socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och företag.



Biblioteket deltar i ett nationellt digitalt komptenslyft, biblioteksprojektet ”Digitalt först
med användaren i fokus”. Projektet syftar till att fortbilda landets
folkbibliotekspersonal så att de kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft.



Arena Elva har ett kontinuerligt samarbete med Ungdomsrådet, som sammanträder
varje vecka i fritidsgårdens konferenslokal med närvaro och stöd av Arena Elvapersonal. Ungdomsfullmäktige sammanträder fyra gånger per år, senast den 29
mars. Ungdomsfullmäktige har även medarrangerat en demokratidag med temat
psykisk ohälsa.
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Via Ungdomsrådet fördelas bidraget ”Kronan på verket” som ger ungdomar
möjligheter att själva skapa inflytande över fritidsaktiviteter. Föredelning av bidrag
lämnas till aktiviteter som ungdomarna själva planerar och genomför.



Vid Alströmergymnasiet utförs en mängd olika demokratiaktiviteter:
Skolkonferens (en gång per termin) - elev- och lärarrepresentanter från samtliga
program träffar rektorerna för att diskutera skolövergripande frågor.
Programmöte - rektor träffar lärar- och elevrepresentanter för att diskutera aktuella
frågor för programmet.
Skyddsrond (fysisk arbetsmiljö) - Elevskyddsombud är med vid skolans fysiska
arbetsmiljörond och lyfter elevernas synpunkter på den fysiska arbetsmiljön.
Klassråd - elevdemokrati på klassnivå.
Elevkår - skolan stöttar elevkåren ekonomiskt genom att betala Sveriges elevkårer för
att stödja elevkåren genom t.ex. utbildningar. Genom Sveriges elevkårer utbildas
även våra Elevskyddsombud.
Programråd - förtroendevalda möter elevrepresentanter, lärare och rektor samt
representanter från bransch och näringsliv för att diskutera utbildning och t.ex. APL.
Bokbord för politiska partier varje fredag i skolkafét 10.00-14.00.



Enligt 2 § bibliotekslagen (2013:801) ska biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra
till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Bilioteksverksamhet ska även finnas
tillgänglig för alla. Detta genomförs bland annat genom meröppet,
programverksamhet, litteratur på fler språk, satsningar på minskat digitalt utanförskap
och samverkan med kommunens skolor och förskolor i syfte att bidra till
språkutveckling och källkritik.



Integrationsavdelningen blev 2018 beviljade medel från Internationellt Centrum för
Lokal Demokrati (ICLD) för ett fortsatt samarbete med Chililabombwe kommun i
Zambia, ett samarbete som fortlöpt sedan 2013 där demokratiprocesser och
medborgardialog är huvudfokus. ICLD hjälper till att etablera och underlätta
internationella samarbeten på lokal nivå och fungerar som ett nav för utbyte av
erfarenheter och kunskap om lokal demokrati och god samhällsstyrning.



På Arbetsmarknadsenheten arbetas det med brukarråd där deltagarnas möjlighet att
utforma och tycka till om egna aktiviteter möjliggörs.
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Åtaganden

1. I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande
INDIKATOR
1.1 Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska förbättras
NÄMNDENS ÅTAGANDE
KUN åtar sig att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder inom flera områden
Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:
KUN ges i uppdrag att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som kan implementeras inom flera områden samt stärka
Arena 11:as integrationsinsatser (uppdrag 9)
KUN ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet (uppdrag 14)
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå
lämpliga insatser i kommunens samlade integrationsarbete (uppdrag 19)
KUN kommer inom BUS-samverkan genomföra integrationsfrämjande insatser
Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag i enlighet med föregående åtagande.

Bedömning

Delvis uppfyllt
Kommentar:

Nämnden arbetar kontinuerligt med att utveckla integrationsfrämjande insatser och nya
arbetsmetoder. Genom övertagandet av kommunens Arbetsmarknadsenhet har detta
möjliggjorts än mer.
Nämnden arbetar med att nyttja fler personalresurser i det samlade integrationsarbete så att
rätt fråga och insats hanteras av rätt komptens:
-

Synergieffekter mellan Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelningen har
kartlagts gällande mål och arbetssätt för att möta gruppen nyanlända på ett än mer
effektivt och motiverande arbetssätt.

-

En samverkan mellan Campus SFI-lärare och personal vid Arbetsmarknadsenheten
har inletts avseende språk och arbetsmarknad som kommer att genomföras vid
Acutsgården.

-

Samverkan mellan Campus SFI-arbetslag, Arbetsmarknadsenheten och
Integrationsavdelningen pågår avseende målgruppen unga genom DUA
(Delegationen för unga och nyanlända i arbete).

-

Samverkan mellan IM-språk, Arena elva, Kulturskolan och Integrationsavdelningen
genomförs i syfte att ge information om jämställdhet och övrig samhällsinformation till
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målgruppen. Även det förebyggande ungdomsarbetet har genomgått en översyn
gällande övergången mellan introduktionsprogrammet och vuxenutbildningen. Målet
är att skapa ”alternativa skoldagar” där kreativa aktiviteter blandas med teoretiska
pass vid båda verksamheterna.
Det civila samhället är involverade i Integrationsavdelningen introduktionsprogram gällande
nyanlända som ännu inte fått sina personnummer, är föräldralediga eller av någon annan
anledning inte har påbörjat ordinarie SFI-studier. Detta kallas för ”SFI-basic” och i detta
program får deltagarna möjlighet att träna och utbilda sig i svenska samt utföra
hantverksarbete. Detta möjliggörs bland annat genom att lärare från SFI deltar under kortare
stunder men också genom att PRO och Studiefrämjandet deltar vid dessa sammankomster.
Genom förvaltningens digitala center får nyanlända möjlighet att under SFI-lektionerna
utbilda sig i digital kompetens. Detta genomförs i samverkan mellan SFI, Arbetsförmedlingen
och medarbetare på Kulturhuset. Inom ramen för BUS-samverkan kommer en plan för
förvaltningsövergripande arbetsmetoder upprättas under maj 2019.
Nolhaga Parkbad kommer under hösten genomföra ett projekt där avgiftsfri simundervisning
genomförs för vuxna nyanlända.
Planeringen inför nationaldagsfirandet den 6 juni pågår. Under denna dag genomförs bland
annat en ceremoni för de som fått svenskt medborgarskap.
Ett fokusområde i den av kommunfullmäktige antagna biblioteksplanen (§ 34 KF) är att
anordna kulturaktiviteter för föräldrar och barn som har ett annat modersmål än svenska.
Under året genomför biblioteket olika sagostunder på annat språk än svenska.
Vid Arena Elva genomförs riktade insatser för målgruppen bland annat genom ”Ung kultur
möts” (UKM), ”Livekarusellen” samt via arbete med musik- och filmverksamhet i studio.
Prognos:
Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019.

2. I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande
INDIKATOR
2.1 Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras
NÄMNDENS ÅTAGANDE
KUN åtar sig att samverka med region, universitet, högskolor, näringsliv samt civilsamhälle i syfte att öka individer i arbete samt
förbättra näringslivsklimatet (indikator 2.1, 2.3)
Åtagandet kopplas till indikator 2.1 Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras samt 2.3
Kommunens näringslivsranking ska förbättras
Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:
Samtliga nämnder ges i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala organisationen samt följa upp
utfallet årligen(uppdrag 1).
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Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att påbörja samverkan med regionen, universitet och högskolor samt näringslivet
i syfte att utveckla samverkan och närhet till högre utbildning samt matcha arbetskraftsefterfrågan med relevanta utbildningars
omfattning och utformning (uppdrag 5).
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla besöksnäringen i samverkan med näringslivet (uppdrag 8).
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och/eller anställning inom kommunen för personer som
befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (uppdrag 13).
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet
(uppdrag 14).
Åtagandet baseras även på fullmäktiges särskilda fokus:
Besöksnäringen ska utvecklas genom samverkan med näringslivet
Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Lärcentrum vid Campus har upparbetat samverkan med Karlstad universitet och Högskolan i
Skövde kring eftergymnasiala utbildningar, främst med inriktning mot förskolelärare och
grundskolelärare. Val av olika inriktningar görs i samverkan med barn- och
ungdomsförvaltningen utifrån deras framtida behov. Vidare har Lärcentrum fortsatt att verka
för en samverkan kring yrkeshögskoleutbildningar med Campus Västra Skaraborg och
Campus Mölndal utifrån ett regionalt behov inom diagnosteknik fordon. Flera av de stora
bilföretagen i Alingsås har vid uppstarten av utbildningen uttryckt ett behov av denna
kompetens. Yrkeshögskoleutbildningar inom programmering har också upprättats bland
annat efter en kompetensinventering bland IT-företagen i Alingsås.
För närvarande pågår ett arbete med att lämna in en ny ansökan tillsammans med
Högskolecentrum Bohuslän om att till 2020 starta upp en yrkeshögskoleutbildning som kallas
”Digital Store Manager”. En inventering av kompetensbehovet bland handelsföretagen i
kommunen har påbörjats.
Under perioden har förvaltningen arbetat med att skapa fler arbetsträningsplatser/
språkträningsplatser i den egna verksamheten. Nolhaga Parkbad, Arbetsmarknadsenheten
och Integrationsavdelningen driver caféverksamheten vid Nolhaga Parkbad där målgruppen
nyanlända (10 personer) och elever vid Alströmergymnasiets introduktionsprogram (3 elever)
ska få praktik i verksamheten vilket möjliggör att målgruppen får en möjlighet att förstärka sitt
CV genom arbetslivserfarenhet.
Arbetsmarknadsenheten arbetar idag på uppdrag av barn- och ungdomsförvaltningen med
att samordna praoplatser för 430 elever i årskurs 8, vilket verksamheten under årets första
månader uppnått med fördelning av 250 stycken praoplatser inom kommunens egna
verksamheter och resterande inom näringslivet och den ideella sektorn.
”En väg ut” är en funktion som har tagits fram utifrån ett behov av en kommunal samordning
för samtliga praktikplatser, PRAO- och APL-platser, arbetsträningsplatser samt arbete som
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genomförs via lönestöd. I denna funktion kommer arbetsgivare kunna få svar på sina frågor
och kommunen agerar som en aktör i dessa frågor. Idag kontaktar olika kommunala
verksamheter utifrån sina egna behov och vid olika tidpunkter under året olika interna och
externa parter. Ett av syftena med ”En väg ut” är att effektivisera och samordna anskaffning
av praktikplatser m.m. och kommer att verkställas efter nämndbeslut.
Inom Arbetsmarknadsenheten finns deltagare som har svårt att matchas mot
arbetsmarknaden och slussas därför mellan olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och i ett
flertal fall beviljas ekonomiskt bistånd. Det finns få möjligheter att med kortsiktiga insatser se
någon process mot den reguljära arbetsmarknaden. Därför arbetar nämnden vidare med att
Arbetsmarknadsenheten i samverkan med Arbetsförmedlingen, tillhandahåller cirka tio
anställningar inom arbetsmarknadsåtgärden Offentlig skyddad anställning (OSA). Utredning
avseende detta pågår.
Under året kommer insatser göras för att utöka och bredda DUA vars syfte är att utveckla
samverkan kring ungas och nyanländas etablering i samhället. En träff har hållits under
våren mellan lokala företag och etablerade inom DUA och fler träffar planeras att hållas
under året för att hitta fler aktörer från arbetsmarknaden.
Tillsammans med Högskolan i Borås, Göteborgs stad och Kungsbacka kommun deltar
biblioteket i ett projekt för att skapa en introduktionsutbildning för nyanlända som vill arbeta
med kultur eller i biblioteket.
Alingsås har blivit utvalt att ingå i konceptet ”Strax utanför Göteborg” vilket är en satsning
som Turistrådet Västsverige, Västtrafik, Göteborg & Co och Bussiness Region Göteborg står
bakom och markandsför. Konceptet har som utgångspunkt att det räcker att åka med
kollektivtrafiken några hållplatser utanför Göteborg för att uppleva platser som är värda ett
besök. Enheten Turism och evenemang arbetar med att genomföra olika evenemang såsom
Julmys, Potatisfestivalen, Strax utanför Göteborg och verksamhet vid Nolhaga slott i syfte
att stimulera besöksnäringen i samverkan med näringslivet. Planeringen inför årets
Potatisfestival den 14-16 juni är igång. Turistbroschyren för 2019 är klar och har distribuerats
ut till olika intressenter. Syftet med turistbroschyren är att gynna besöksnäringen i
kommunen.
Turist- och evenemangsverksamheten arbetar med sociala medier i syfte att marknadsföra
Alingsås utbud i besöksnäringen.
Prognos:
Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019.

4. I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning
INDIKATOR
4.3 Nettokostnader ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag
NÄMNDENS ÅTAGANDE
KUN åtar sig att inom befintligt fastighetsbestånd erbjuda kommunens 16-åringar gymnasieutbildning
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Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:
Samtliga nämnder ges i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte medför bestående kostnader
(uppdrag 2)
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att analysera framtida behov av om- och tillbyggnation av Alströmergymnasiet
(uppdrag 11)
Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande
effektiviseringar (uppdrag 16)
Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom exempelvis artificiell intelligens kan
införas i syfte att minska administrationen (uppdrag 18)
Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:
Antalet 16 åringar i Alingsås kommun beräknas öka med 14 % från 2018 till 2021.
Förvaltningen har analyserat volymökningen av 16-åringar i Alingsås kommun och har
tillsammans med fastighetsägaren Alingsåshem genomfört en mindre förstudie av om- och
tillbyggnation av lokalerna. I förstudien har en möjlighet att hyra fastigheten Alingsås
Hökanäbbet 7, även kallad AME-lokalen, framkommit. Enligt förstudien kan AME-lokalen
efter ombyggnation inrymma tre klassrum samt en dansstudio. Detta möjliggör en utökning
om ca 100 elever vid Alströmergymnasiet. Nämnden beslutade vid sammanträde den 20
februari § 26 att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare i planeringen med ombyggnad av
Hökanäbbet 7 för utökning av Alströmergymnasiet lokaler.
Under våren har Alströmergymnasiets sektorsorganisation förändrats för att implementeras
inför höstterminen 2019. Syftet med förändringen är att skapa sektorer som kan utnyttja
synergieffekter mellan likartade program gällande lärarkomptens och verksamhet.
Det nya boknings-, bidrags- och anläggningssystemet fortsätter att implementeras i samtliga
verksamheter. Systemet beräknas ge administrativa vinster då handläggningsprocessen
avseende föreningsbidragen effektiviseras vilket leder till kortare handläggningstider av
bidragsansökningar. Administrationen av föreningsbidrag och bokning av lokaler kan också
komma att effektiviseras. Det nya systemet bidrar även till att minska administrationen för
föreningarna. Sammantaget medför införandet av det nya IT-systemet en bättre service till
föreningarna och allmänheten i Alingsås att utföra tjänster där de befinner sig digitalt istället
för via papper och/eller behöva fysiskt förflytta sig.
Verksamheten vid Alströmergymnasiet är nominerade till Guldtrappan vilket är en
kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller
skolutveckling i en digital samtid. Vid gymnasiet arbetar man med att rusta eleverna för
framtiden där arbetet och lärandet sker, och kommer att ske, i digitala miljöer. Digitala
verktyg används i syfte att främja tillgänglighet, likvärdighet och rättssäkerhet. I år
genomfördes för första gången ett digitalt nationellt prov. Ovanstående är en del av
nämndens strategier för digitala lösningar. En genomlysning av kulturskolans
antagningssystem har även påbörjats och visat på att en digital lösning krävs för att förbättra
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service för elever och föräldrar. En ansökan till kommunens utvecklingsmedel avseende IT
kommer att genomföras avseende detta.
För att effektivisera lokalanvändning och undervisningen genom pedagogisk
schemaläggning, som utgår från forskning och erfarenheter vid Alströmergymnasiet, har
studiebesök genomförts i Stockholm.
Den tidigare effektiviseringen avseende administration som redan genomförts vid de tidigare
förvaltningarna kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har visat sig vara
en effektiv organisation. Under perioden har en samverkan startats där staben och
Integrationsavdelningen delar på administrativt stöd. Förvaltningens controller har
regelbundna uppföljningsmöten med cheferna i syfte att effektivisera verksamheterna. Under
första tertialet har chefsgruppen även utbildats i prognosmodul i Hypergene för att stärka den
ekonomiska kunskapen och säkerställa än mer tillförlitligt prognosarbete under året.
Alströmergymnasiet har åren 2015 till 2017 sänkt sin nettokostnadsavvikelse från 11 % till
1,4 %. Då administrationen minskades, fler externa medel erhölls och till övervägande delen
fullbelagda program uppnådes under föregående år förväntas avvikelsen ha förbättrats
ytterligare och landa mellan 0 och -3 % avvikelse från referenskostnad. Resultatet av
nettokostnader för 2018 kommer att presenteras av RKA (Rådet för främjande av
kommunala analyser) i augusti 2019. Ett arbete pågår med att resurseffektivt möta det större
elevantalet under höstterminen och därmed hållbart över tid upprätthålla en gymnasieskola
med låg nettokostnadsavvikelse.
Under perioden har verksamheterna sökt externa medel enligt följande:

Sökta medel

Belopp

Syfte

Beslut

Sommarlovsaktiviteter

384 643

Avgiftsfria
sommarlovsaktiviter,
främja deltagande,
integration och
motverka segregation

Förvaltning kommer
rekvirera medel under
maj månad

Länsstyrelsen

500 000

Samverkan med
Stadsmissionen i syfte
att korta tiden till
arbete för nyanlända
med medellång
utbildningsbakgrund

Ej beslutat ännu

Svenska filminstitutet

196 700

Filmprojekt

Beslut i juni

Kulturrådet

655 000

Fortsatt digitalt stöd
inom ramen för
Stärkta bibliotek

Beslut i juni

(Socialstyrelsen)
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Kulturrådet

146 000

Läsfrämjande insatser

Beslut i juni

Kulturrådet

110 000

Litteratur till folk- och
skolbiblioteket

Beslut i juni

Skolverket

960 348

Introduktionsprogram,
utveckling

960 348

Prognos:
Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019.

5. I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet
INDIKATOR
5.3 Nöjd-medarbetar-index ska höjas
NÄMNDENS ÅTAGANDE
KUN åtar sig att verka för en arbetsmiljö genom att skapa tydlighet avseende organisation, uppdrag, roller och ansvar genom att
införa chef- och medarbetaröverenskommelser
Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:
Under perioden har arbetet med att ta fram medarbetaröverenskommelser genomförts.
Syftet med medarbetaröverenskommelsen är att utifrån diskussioner med närmsta chef göra
det tydligt vilket ansvar och förväntningar som finns på respektive medarbetare.
Medarbetaröverenskommelsen ska även tydliggöra vilka möjligheter, befogenheter och stöd
som kan hjälpa denne i det dagliga arbetet för att lyckas med sitt uppdrag.
Vidare genomförs förändring i sektorsindelning inom verksamhet Utbildning inför
höstterminen 2019 i syfte att möjliggöra måluppfyllelse och tydlighet i respektive
sektorsuppdrag. Verksamhet Utbildning har utökats med en lektor och en översyn av
försteläraruppdrag har genomförts där de för verksamheten adekvata uppdragen förlängs för
läsåret 2019/2020.
Inom verksamhet Kultur, turism och evenemang ökas tvärfunktionaliteten mellan muséets
och kulturhusets konstutställningar, genom att utställningsproducent driver för ett ökat
gemensamt ansvar gällande förvaltningens samlade utställningar.
Lokala handlingsplaner inom arbetsmiljö har upprättats där fokusområden identifierats
avseende arbetsorganisation, ledarskap samt återhämtning och hälsa. Vidare har
förvaltningen hörsammat ett uttalat behov avseende kompetensutveckling inom området hot
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och våld och under hösten kommer förvaltningsövergripande utbildningssatsser att
genomföras där förvaltningens samtliga medarbetare kallas.
Arbetsplatsträffar för chefer har upprättats i syfte att skapa forum där chefers arbetsmiljö lyfts
och synliggörs. Vidare har introduktionsplanen inom nämndens område reviderats samt
utökats med en introduktionsdel specifikt för nyanställda chefer.

8. I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid
INDIKATOR
8.2 Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning ska öka
NÄMNDENS ÅTAGANDE
KUN åtar sig att säkerställa att elevernas arbets- och studiemiljö motverkar psykisk ohälsa (indikator 8.2)
Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidgakarriärtjänsterna för lärare genom att inrätta ytterligare lektorstjänster
(uppdrag 4).
Bedömning

Delvis uppfyllt
Kommentar:

Verksamhet Utbildning tillser att ändamålsenliga lokaler upplevs som trygga, säkra och
välkomnande. Detta genom om- och tillbyggnation samt ett fortsatt aktivt säkerhetsarbete via
övningar i in- och utrymning av lokalerna.
Genom en omorganisering av skolledningen vid verksamhet Utbildning skapas en ny sektor
som leds av en elevhälsochef/rektor med särskilt ansvar för elevhälsofrågor. Detta är ett led i
att möjliggöra tydligt arbetsledarskap samt professionalisera ledningen av elevhälsan.
Förestående pensionsavgång samt föräldraledighet har medfört behov av att på ett tidigt
stadium rekrytera ny personal och säkerställa att kompetensöverföring sker utan att
verksamheten blir lidande. Detta kommer att resultera i en förstärkning av elevhälsan
avseende kuratorstjänst om 40 % fram till årsskiftet.
Alströmergymnasiets schemaläggning sker med ett elevcentrerat perspektiv som syftar till att
skapa sammansatta skoldagar med få håltimmar och andra uppehåll som kan medföra
ogiltig frånvaro.
Reviderade frånvarorutiner avseende elever håller på att arbetas fram vilka ska
implementeras från och med hösten 2019. Syftet är att förtydliga sytematiken kring
elevfrånaron och säkerställa tidiga insatser.
Kultur- och utbildningsnämnden har antagit ny rutin och riktlinje för arbetet mot
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (2019-04-23, § 53). Den nya rutinen
och riktlinjen beskriver de centrala begreppen diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling samt de delar som arbetet med aktiva åtgärder består av. Rutinen och riktlinjen
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beskriver de delar som ska ingå i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling (tidigare Likabehandlingsplan) som rektor ansvarar för att upprätta inför varje
läsår i samverkan med elever och personal. Vidare finns rutiner för hur personalens ansvar
fördelas från information om att en elev känt sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling, hur rapporteringsskyldigheten utförs, rutin för hur utredning
genomförs, hantering av inblandade, dokumentation under ärendets gång och uppföljning
avärendet. Förvaltningen har tagit fram en ny blankett som kan användas av elev,
vårdnadshavare och skolpersonal för att anmäla diskriminering, trakasserier eller kränkande
behandling. Syftet är att säkerställa och underlätta anmälningar kring upplevd diskriminering
och/eller kränkning.
Under hösten kommer ett projekt genomföras med en ”supermentor” som ska motverka
psykisk ohälsa på bygg- och anläggningsprogrammet och förbättra elevernas arbetsmiljö.
Vidare har verksamhet Utbildning anställt ytterligare en lektor under perioden.
NÄMNDENS ÅTAGANDE
KUN åtar sig att varje elev får möjlighet till studier som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar
kunskapsutveckling (indikator 8.2 och 8.4)
Åtagandet kopplas till indikator 8.2 Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning, samt 8.4 *Andel
gymnasieelever med examen inom tre respektive fyra år ska öka.
Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag i enlighet med föregående åtagande.
KUN åtar sig att utveckla kulturutbudet (indikator 9.3)
Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag och särskilda fokus i enlighet med föregående åtagande.

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Gymnasieskolan skall erbjuda eleverna en god och stimulerande studiemiljö med hög
kunskapsutveckling. Genom följande samverkan med grundskolan ges eleverna kunskap för
att klara fortsatta studier:
Skolövergripande aktiviteter som syftar till att skapa rätt valkompetens för eleven vid val till
gymnasiet vilket i sin tur leder till trygghet och gynnar måluppfyllelsen. Till exempel har
elever i årskurs nio besökt gymnasieprogram vid Alströmergymnasiet och grundskoleelever
har fått besöka industriföretag genom ”Industrinatten”. Studie- och yrkesvägledare från
grundskolor i Alingsås samt närliggande kommuner bjuds in till Alströmergymnasiet för att få
information om gymnasieprogrammen.
Övergripande elevhälsosamverkan där medarbetare på barn- och ungdomsförvaltningen
genomför pedagogiska- och elevhälsokartläggningar. Genom projektet ”Brobygge” träffar
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Alströmergymnasiets specialpedagoger från elevhälsoteamet högstadieskolornas
elevhälsoteam för att få nödvändig information om blivande elever.
Programspecifika samverkansformer där olika program genomför olika riktade insatser.
Bygg- och anläggningsprogrammet och el- och energiprogrammet genomför bland annat
särskilda inbjudningar till tjejer i årskurs nio och el- och energiprogrammet tar emot PRAOelever.
Flera aktiviteter har iscensatts i syfte att varje elev får möjlighet till studier som utgår från
dennes behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och
kunskapsutveckling.
Undervisningen inom verksamhet Utbildning bedrivs i en digital och uppkopplad lärmiljö.
Eleverna möter interaktiva lärresurser för att förberedas till en miljö präglad av ett högt
informationsflöde. I den digitala och uppkopplade lärmiljön tränas individen av pedagogisk
expertis att själv finna vägar till utveckling.
De praktiska utbildningarna präglas av en holistisk syn på eleven som en del i en lärande
ekologi som sträcker sig bortom skolan både i tid och plats. Eleven ska lämna skolan med
både en ökad yrkeskompetens och en ökad kompetens i att lära sig att lära. Några exempel
på aktiviteter för att utveckla och fördjupa organsationens kompetens på nämnda områden är
bland annat:
-

Kollegialt lärande kring användning audio-visuella lärresurser inom undervisningen i
historia.
Utvecklingen av ett programövergripande studietekniskt upplägg.
Genomförandet av den tidigare Utbildningsnämndens beslutade Digital Agenda 2.0.
Återkommande fortbildningsinsatser av personalen genom exempelvis workshops,
både online och genom faktiska möten.
Fortbildning av rektorer kring livsvillkor i en föränderlig värld, genom deltagande vid
LIN:s konferens Mind the Gap.
Modernisering och ombyggnad av skolans lokaler för att möjligöra ett nya
arbetsmetoder.

Alströmergymnasiet erbjuder elever som är i behov av extra stöd möjlighet till lovskola, där
elever får tillfälle att under ledning av lärare kunna skaffa sig kunskaper som möjliggör att
eleven når de uppsatta målen. Under läsåret erbjuder ”Plattformen” stödinsatser till elever
som är i behov av extra stöd. Plattformen är en resurs som finns för elever som behöver
extra stöd under sina år på Alströmergymnasiet. Stödet utformas i samråd med rektor och
specialpedagog. Ytterligare har Alströmergymnasiet ”Mattesupporten” där elever som
upplever svårigheter i ämnet matematik kan vända sig och få extra stöd på regelbunden
basis. Även för elever som presterar på hög nivå och är i behov/efterfrågar av en annan typ
av studiegång bereds sådana möjligheter. I speciella fall ges individuellt stöd av
specialpedagoger och speciallärare för enskilda elever.
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Enligt årets GR-enkät1 resultat har tryggheten och elevhälsoarbetet ökat. Elevernas nöjdhet
med Alströmergymnasiet som helhet har ökat från indexvärde2 72 av 100 för 2018 till
indexvärde 75 av 100 för 2019.
Andelen elever med examen efter tre år ökade år 2018 till 71,4 % (70,2% år 2017). Även
andelen elever med examen efter fyra år ökade år 2018 till 76,7 % (72,5% år 2017). Dessa
resultat gör att Alingsås återfinns bland de 25 % bästa kommunerna gällande
genomströmning på tre och fyra år (Källa: Kolada). Nämnden arbetar under året vidare med
att förbättra dessa siffror ytterligare.

9. I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv
INDIKATOR
9.1 Medborgarnas nöjdhet med fritids- och föreningsutbud ska förbättras
NÄMNDENS ÅTAGANDE
KUN åtar sig att i samverkan med föreningslivet utveckla föreningsutbudet, tillgången på idrott- och friluftsliv samt förbättra
idrotts- och motionsanläggningar (indikator 9.1 och 9.2)

*Åtagandet kopplas till indikator 9.1 Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud ska förbättras, samt 9.2
Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska förbättras.
Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:*
Kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB ges i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan for
ombyggnation och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta (uppdrag 3)
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att öka kulturutbudet i samtliga kommundelar (uppdrag 6)
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka och stimulera den civila sektorn (uppdrag 7)
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att för framtida drift och finansiering av idrottsanläggningar samarbeta med
näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa OPS-lösningar (offentlig-privat samverkan) (uppdrag 10)
Åtagandet baseras även på fullmäktiges särskilda fokus:
Stöd och utveckling av ideella sektorn, folkbildning, föreningsliv och integration. Utveckling av strategier för att arbeta mot vision
2040 och "kulturstaden". Stöd och utveckling av idrott- och friluftsutövande i samverkan med föreningslivet. Utbudet av kultur
behöver komma fler till del i hela kommunen. Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas
KUN åtar sig att utveckla kulturutbudet (indikator 9.3)
Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag och särskilda fokus i enlighet med föregående åtagande.

1

GR-enkäten 2019 bygger på svar från deltagande kommuner såsom Ale, Alingsås, Göteborg (endast fristående
gymnasieskolor), Kungsbacka, Lerum och Partille. På Alströmergymnasiet svarade 301 elever år 2 på enkäten, vilket motsvarar
en svarsfrekvens om 87,8 %.
2

Indexvärde – ett frågevärde som beräknat på antal som valt respektive svarsalternativ, där det bästa svarsalternativet ges 100
poäng, det näst bästa 66,66, det näst sämsta ges 33,33 poäng och det sämsta ges 0 poäng. Poängen multipliceras med
andelen som valt alternativet och delas sedan på totala antalet svar för att erhålla indexvärdet. Genomsnittligt indexvärde
räknas också ut för en kategori genom att räkna ut genomsnittet av dess ingående frågor.
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Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:
Förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med VD för
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB samt kommunens tillväxtchef och ekonomichef
påbörjat en process enligt KF:s uppdrag att ta fram en plan för ombyggnation och eventuell
tillbyggnation av nuvarande ishall. I dagsläget är bedömningen att den nuvarande ishallens
lokalisering i Nolhaga inte utgör en möjlig plats för en ny ishall eller en ombyggnation av
befintlig. I syfte att kunna ta fram en plan för fortsatt hantering av uppdraget har ovan
nämnda grupp tagit fram en plan som kommunstyrelsen bör ta ställning till innan processen
kan fortsätta (KUN 2019-03-20 § 45). Parallellt pågår ett arbete vid kommunledningskontoret
i samverkan med verksamhetschef för Anläggning och fritid för att ta fram adekvata underlag
inför beslut.
I syfte att reglera och skapa tydlighet i samarbetet mellan förvaltning och föreningsliv
kommer hyresavtal, sköteselavtal och nyttjanderättsavtal avseende olika anläggningar att
skapas under året. Därutöver kommer förvaltningen genomföra regelbundna
produktionsmöten och föreningsträffar med föreningslivet under året i syfte att få insyn i
varandras verksamhet och beredas möjlighet att ställa frågor.
Under 2018 påbörjades ett arbete med att införa konceptet ”Fritidsbanken” i
Nolhagaområdet. Trots stor informationskampanj var gensvaret svagt. För att kunna utföra
det nationella konceptet ”Fritidsbanken” krävs det att man är certifierad. Då kraven för
certifiering har utökats kommer förvaltningen utarbeta det egna konceptet ”Fritidsbiblioteket”
där grundidén att man som invånare kan låna sports- och idrottsartiklar behålls. I augusti
beräknas ”Fritidsbiblioteket” att öppna i Nolhagahallen.
Under juli 2019 kommer ett nytt konstgräs att anläggas på Alströmervallen.
En utökning av programaktiviteter i Ingared och Sollebrunn har skett inför hösten.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 november § 204 att kommunledningskontoret i
samverkan med dåvarande Kultur- och fritidsnämnden skulle ansvara för verksamheten i
Nolhaga slott under 2019. Allmänheten skulle beredes möjlighet att få en ökad tillgänglighet
till slottet under jubileumsåret 2019. En utställning kallad ”Sammet, pärlor och galej” öppnar
den 4 maj. Turistverksamhet och café startar i slottet i maj månad. Genom tilldelning av
föreningsbidrag till de lokala konstföreningarna kommer även de att ställa ut konstverk i
Nolhaga Slott och i parken.
Under 2019 deltar Alingsås kommun i ett projekt med övriga GR-kommuner som innebär att
kommunerna upprättar storskalig gatukonst. Projektet kommer att genomföras under
sommaren genom företaget Artscape.
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Även i år fördelar Socialstyrelsen ut riktade medel för sommarlovsaktiviteter för barn och
unga i åldrarna 6-15 år. Planeringen inför dessa aktiviteter pågår och Nolhaga slott kommer
att utgöra ett nav i denna verksamhet. Fyra sommarvikarier i åldrarna 18-24 kommer att
anställas vid slottet för att genomföra sommarlovsaktiviteter och övrig verksamhet.
Åtta förslag på nya cykelrundor har tagits fram och marknadsförts på Turistrådet
Västsveriges/Kafestaden Alingsås hemsida. Cykelrundorna är 23-122 km långa och består
av cykelrundor för landsvägar och cykelutflykter samt leder för mountainbike.
En inventering av kommunens vandringleder har genomförts och nya kartor över de leder
som har saknat kartor har tagits fram. Respektive leds hemsida har också uppdaterats.
Vidare fortgår samarbetet kring Gotaleden (Göteborg-Alingsås) som återfinns inom ett
Leaderprojekt.
Under en helg i februari var förvaltningen med och arrangerade de Svenska
kaffemästerskapen i samarbete med föreningen Speciality Coffee Associaction Swedish
Chapter med ett stort antal besökare.
Under perioden har ett arbete med att förbreda sommarens utställning i konsthallen
genomförts. Den 21 maj öppnar den öppna utställningen ”Salong Alingsås” vilken är en
kulturyttring med anledning av att staden fyller 400 år. Genom utställningen får alla med
anknytning till Alingsås lämna in ett verk till utställningen.
Under årets första månader har olika samarbeten med den civila sektorn planerats eller
påbörjats såsom aktiviteter via ”SFI-basic”, musikstudion vid Arena Elva, genomförandet av
Potatisfestivalen, verksamhet i Gräfsnäsparken och aktiviteter vid Nolhaga Slott.
Ett samarbete mellan förvaltningen och ett lokalt företag har inletts i syfte att tillhandahålla
driften av ett nytt utegym som företaget kommer att upprätta.
Prognos:
Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019.

Uppdrag

Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2019-2021 om uppdrag till
nämnderna. Uppdragen är årsvisa och förväntas genomföras under innevarande år. De
flesta av nämndens riktade uppdrag ligger under nämndens mål och åtaganden vilka
redovisas ovan.
Nedan beskrivs i korthet aktuellt läge för uppdragen samt prognos per helåret.
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1. Samtliga nämnder får i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala organisationen samt följa upp
utfallet årligen
Status

Påbörjad
Kommentar:

Se kommentarer under mål 2. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

2. Samtliga nämnder får i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte medför bestående kostnader
Status

Påbörjad
Kommentar:

Se kommentarer under mål 4. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

3. Kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB ges i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan
för ombyggnation och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta.
Status

Påbörjad
Kommentar:

Se kommentarer under mål 9. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

4. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidga karriärtjänsterna för lärare genom att inrätta ytterligare
lektorstjänster
Status

Färdig
Kommentar:

Se kommentarer under mål 8. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

5. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att påbörja samverkan med regionen, universitet och högskolor samt
näringslivet i syfte att utveckla samverkan och närhet till högre utbildning samt matcha arbetskraftsefterfrågan med relevanta
utbildningars omfattning och utformning
Status
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Påbörjad
Kommentar:

Se kommentarer under mål 2. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

6. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att öka kulturutbudet i samtliga kommundelar.
Status

Påbörjad
Kommentar:

Se kommentarer under mål 9. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

7. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka och stimulera den civila sektorn
Status

Påbörjad
Kommentar:

Se kommentarer under mål 9. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

8. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla besöksnäringen i samverkan med näringslivet
Status

Påbörjad
Kommentar:

Se kommentarer under mål 2. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

9. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som kan implementeras inom
flera områden samt att stärka Arena Elvas integrationsinsatser
Status

Påbörjad
Kommentar:

Se kommentarer under mål 1. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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10. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att för framtida drift och finansiering av idrottsanläggningar samarbeta med
näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa OPS-lösningar (offentlig-privat samverkan)
Status

Påbörjad
Kommentar:

Se kommentarer under mål 9.

11. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att analysera framtida behov av om- och tillbyggnation av
Alströmergymnasiet
Status

Påbörjad
Kommentar:

Se kommentarer under mål 4. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

12. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för ett utökat samarbete mellan Sollebrunns skola
och Bjärkehallen, bland annat genom att se över möjligheterna till en gemensam vaktmästartjänst
Status

Färdig
Kommentar:

Förvaltningen har anställt en vaktmästare till Bjärkehallen från och med den 2 maj. Tjänsten
ska samarbeta med barn- och utbildningsförvaltningen gällande driften av hallen.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

13. Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med kultur- och utbildningsnämnden göra insatser för att förhindra
hedersrelaterat våld
Status

Påbörjad
Kommentar:

Socialförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen har inventerat vad som görs i
respektive förvaltning avseende att förhindra hedersrelaterat våld. Den 4 juni kommer en
konferens att hållas tillsammans med civilsamhället på temat. Socialförvaltningen är värd för
konferensen.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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14. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att
föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade integrationsarbete
Status

Påbörjad
Kommentar:

Se kommentarer under mål 1. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

15. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och/eller anställning inom kommunen för personer
som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden

Status
Påbörjad

Kommentar:
Se kommentarer under mål 2. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

16. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag om att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och
näringslivet
Status

Påbörjad
Kommentar:

Se kommentarer under mål 1 och 2. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

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

Påbörjad
Kommentar:

Arbetet med att realisera fastställda åtaganden och uppdrag har påbörjats.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

18. Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande
effektiviseringar
Status
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Påbörjad
Kommentar:

Se kommentarer under mål 4. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

19. Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog
Status

Påbörjad
Kommentar:

Genom beviljade medel från Länsstyrelsen har ett Integrationsråd bildats i förvaltningen.
Integrationsrådets arbete involverar nyanlända, tjänstemän och civilsamhället där nästa steg
blir ett deltagande från den politiska nivån med syfte att skapa en bättre insyn för
kommunens nyanlända hur demokratin fungerar samt skapa ett forum för att underlätta
medborgardialogen mellan nyanlända och kommunens politiker och tjänstemän.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

20. Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom exempelvis artificiell intelligens kan
införas i syfte att minska administrationen
Status

Påbörjad
Kommentar:

Se kommentarer under mål 4.

Intern kontroll
Internkontrollplanen fortlöper enligt plan, se bilaga 1.
Beslutade internkontrollpunkter bedöms utifrån följande:
Kontrollen genomfördes utan anmärkning/med acceptabel anmärkning
Kontrollen genomfördes med anmärkning

Omedelbar åtgärd
Volymökning Alströmergymnasiet
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Volymökningar av elever vid Alströmergymnasiet kommer att ske inför läsåret 2019/2020
vilket bland annat innebär en brist på undervisningslokaler. Nämnden beslutade den 20
februari, § 26, att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare i planeringen med ombyggnation
av fastigheten Alingsås Hökanäbbet 7, den så kallade AME-lokalen, för utökning av
Alströmergymnasiets lokaler. Enligt den förstudie som förvaltningen tog fram bedömdes att
lokalen kan inrymma tre klassrum och en dansstudio, då nuvarande dansstudio inte är
ändamålsenlig. I samverkan med Alingsåshem och arkitekt har ritningar för ombyggnation
tagits fram och start för ombyggnationen beslutats till sommaren 2019.
Finansiering av gymnasieutbildning för asylsökande
Kultur- och utbildningsnämnden ansökte den 20 februari, § 24, om 4 000 tkr ur flyktingfonden
för att kunna fullfölja utvecklingsarbetet med nyanlända vid introduktionsprogrammet vid
Alströmergymnasiet och genomföra utbildning för asylsökande ungdomar för vilka
kommunen inte erhåller externa medel för. De sökta medlen medför att Alströmergymnasiet
och vuxenutbildningen kan behålla och utöka personal såsom koordinator, språkstödjare och
yrkeslärare samt samverka med Arbetsmarknadsenheten. Kommunfullmäktige beslutade
den 24 april, § 76, att bifalla ansökan.
Café Nolhaga Parkbad
Under hösten 2018 påbörjade förvaltningen en upphandling av tjänstekoncession för att driva
caféverksamheten i Nolhaga Parkbad. Efter tilldelningsbeslut tackade leverantören nej till att
driva verksamheten. Med anledning av uppkommen situation driver Nolhaga Parkbad,
Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelningen verksamheten genom att erbjuda
målgruppen nyanlända praktikplatser. Nämnden ansökte den 20 februari, § 25, om 700 tkr ur
flyktingfonden för att kunna bibehålla en koordinator för att handleda målgruppen.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april, § 76, att bifalla ansökan.
Handlingsplan AME
Nämnden fastställde handlingsplan om 5,5 mkr för Arbetsmarknadsenheten den 20 mars, §
42, vars syfte är att anpassa verksamheten i enlighet med KF Flerårsstrategi 2019-2021 och
tilldelad ram för verksamheten.
Kartläggning andrahandskontrakt
Enligt Kultur- och utbildningsnämndens flerårsstrategi 2019-2021 ska en omdedelbar
kartläggning av samtliga andrahandskontrakt inom nämndens område vid
Integrationsavdelningen göras samt en analys av var personer bosätter sig efter
etableringen. Förvaltningen har genomfört en kartläggning med tillhörande analys som visar
att antalet nyanlända som hyr bostad i Kultur- och utbildningsnämndens regi bör ses både
som en social och ekonomisk risk.
De nyanlända som mottas i kommunen är aktuella i Integrationsavdelningens verksamhet i
två år. På grund bostadsmarknaden i kombination med ett fortsatt inflöde av nyanlända finns
det personer som är avslutade i verksamheten men fortfarande bor och har hyresavtal i ett
av nämndens boenden. Denna gupp består idag av 19 personer (13 kontrakt) men det är en
siffra som varje månad prognostiseras öka. Bland dessa 19 personer är 11 singelhushåll.
Integrationsavdelningen arbetar aktivt med söka bostadsträffar och individuellt anpassade
träffar där man får stöd i att själv söka sig vidare till andra boendealternativ.
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Integrationsavdelningen har under 2019 påbörjat ett arbete med att avveckla de tillfälliga
boendena då inflödet av nyanlända till kommunen minskar. Men då inflödet fortfarande är
relativt högt i förhållande till antal permanenta boendealternativ så kommer detta vara ett
långsiktigt arbete. Den stora utmaningen är de singelhushåll som finns boende i kommunen.
Integrationsavdelningen räknar med att utslussning kommer att pågå i ytterligare 6-7 år om
inga fler permanenta boendealternativ tillkommer.
Eftersom de flesta av hushållen som hyr av nämnden har marknadsmässiga hyror så
beräknas inte försörjningsstödet hos Socialnämnden öka på grund av
andrahandsuthyrningen. Däremot går ett stort antal individer ur sin etablering under 2019
vilka kommer att vara i behov av försörjningsstöd, då de ännu inte hunnit etablera sig på
arbetsmarknaden. Detta oberoende av om de hyr boende av nämnden eller i annan regi.
Kultur- och utbildningsnämnden har kostnader för administrationen och det operativa arbetet
för boendena. Då statsbidragen minskar så minskar också verksamhetens budget och
möjlighet att driva uthyrning för personer som inte genererar intäkter utan en kostnad som
uppskattas till 1 mkr.

Bosättning och kontrakt 2016- 2019

Antal bosatta
enligt
bosättningslagen

Förstahandsavtal
vid ankomst

Andrahandsavtal vid
ankomst

Utslussning

Egen
vidarebosättning

Kvar i andrahands uthyrning

323

107

216

107

26

94

Sedan 2016 har Alingsås kommun bosatt 323 personer varav 107 personer har fått ett
förstahandskontrakt direkt vid ankomst och 216 personer har placerats i boende av mer
tillfällig karaktär. Under åren har Integrationsavdelningen arbetat för en förflyttning från de
tillfälliga boendena och 107 personer har gått från att hyra i andrahand till eget kontrakt. 26
personer har själva hittat boende, varav enbart 4 stycken flyttat vidare inom Alingsås
kommun. 22 personer har flyttat vidare till annan kommun.
Kvar i nämndens andrahandsuthyrning finns 83 personer i 42 olika hushåll, där 17 hushåll
består av barnfamiljer och resterande består av singelhushåll och par. Till dessa 83
tillkommer 11 personer i 3 hushåll, som hyr tillfälligt på grund av hemlöshet.
De personer som valt att flytta från kommunen har flyttat till följande orter/kommuner:
Stockholm, Uppsala, Vedum, Angered, Halmstad, Göteborg, Lysekil, Uddevalla, Herrljunga,
Malmö, Mariannelund, Säffle, Skärholmen, Moholm, Ed, Nybro, Hovås, Hova.
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Ekonomi

Drift
B elo p p i t kr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader

V erksamhet ens
net t o ko st nad er
Kommunbidrag
Finansnetto
Å r et s r esult at

B ud g et
2 0 19

V årb o kslut Pro g no s
2 0 19
helår

A vvikelse
p ro g no s/
b ud g et

V årb o ksl D if f erens
ut 2 0 18
2 0 18 / 2 0 19

92 264

28 780

96 830

4 566

27 086

1 694

-187 010
-56 455
-82 778
-36 321

-69 643
-18 922
-26 230
-10 137

-190 360
-56 245
-82 839
-38 486

-3 350
210
-61
-2 165

-61 958
-15 035
-26 136
-9 519

-7 685
-3 887
-94
-618

-362 564

-124 932

-367 930

-5 366

-112 648

-12 284

- 2 70 3 0 0

- 9 6 152

- 2 71 10 0

-800

- 8 5 56 2

- 10 59 0

270 300
0

90 100
-2

270 300
0

0
0

84 167
0

5 933
-2

0

- 6 0 54

-800

-800

-1 395

- 4 6 59

Kultur- och utbildningsnämnden stod vid årets början för en rad ekonomiska utmaningar
såsom reducerat kommunbidrag med 6,1 mkr för Arbetsmarknadsenheten jämfört med drift
inom Socialnämnden samt öppnandet av kommunens nya friskvårdsanläggning Nolhaga
Parkbad. Nämnden erhöll indexuppräkning om 50 % av Prisindex för kommunal verksamhet
(PKV), det vill säga 1,45 % istället för 2,9 % vilket motsvarar 3,7 mkr. Samtliga verksamheter
tilldelades därför reducerade ramar i förhållande till förväntade kostnadsökningar att hantera
under året. Under de första fyra månaderna har ekonomisk återhållsamhet och fokus på nya
lösningar för effektiviseringar och synergier inom de olika verksamheterna genomsyrat
arbetet inom förvaltningen.
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat om 6,1 mkr för det första
tertialet. Resultatet motsvarar en negativ budgetavvikelse på 6,7 %. Kostnadsavvikelsen står
främst säsongsvariationen inom personalkostnader för vilken uppgår till 8,1 mkr. Detta avser
storleken på förvaltningens semesterskuld till personalen som kommer fortsätta att öka fram
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till semesterperioden för att därefter återgå efter personalens uttag av semesterdagar och på
helår förväntas ingen avvikelse.
Jämfört med 2018 är det en resultatförsämring med 4,7 mkr där kostnadsökningen beror på
nämndens nya verksamheter Arbetsmarknadsenheten och Nolhaga Parkbad.
Personalkostnaderna har ökat med 7,7 mkr varav 5,5 mkr avser lönekostnad inom dessa
avdelningar och återstående 2,2 mkr beror främst på löneökning för förvaltningens övriga
personal. Kostnad för lokalhyra har ökat med 3,9 mkr och där står hyreskostnad för Nolhaga
Parkbad och Arbetsmarknadsenheten för 6,1 mkr medan övriga verksamheter har lägre
hyreskostnader till följd av hyresreducering mot förvaltningen som skett från Alingsåshem.
Intäktssidan avviker negativt med 2 mkr mot budget där tydligast externa bidrag som
lärarlönelyft och karriärstjänster ej har betalats ut. Denna säsongseffekt kommer att hålla i
sig till juni då dessa betalas ut för vårterminen. Intäkterna inom Nolhaga Parkbad är även de
lägre än budgeterat då verksamheten endast varit öppen två av fyra månader. På helår
förväntas däremot en positiv avvikelse om 4,5 mkr där överskotten beror på ej budgeterade
medel från kommunens flyktingfond om 4,7 mkr samt caféförsäljning i Nolhaga Parkbad på
1 mkr.
Övriga kostnader avviker positivt fram till april med 1,8 mkr, till övervägande del
föreningsbidrag som har lägre utbetalningstakt fram till juni enligt bidragsreglemente. På
helår förväntas emellertid en negativ helårsprognos om 2,2 mkr där den enskilt största
förklaringen är kostnader för varor till försäljning i cafét på Nolhaga Parkbad. I övrigt består
resterande underskott av inköp till parkbadets simshop samt förbrukningsmaterial- och
inventarier där mycket kan härrör badets första driftår.
Nämnden sökte och erhöll av KF den 24 april, § 76, 4,7 mkr från kommunens flyktingfond för
utvecklingsarbete för de cirka 30 asylsökande ungdomar som ej längre finansieras av
Migrationsverket och driftandet av caféverksamheten i Nolhaga Parkbad med hjälp av
koordinator från Arbetsmarknadsenheten. Dessa medel kommer innebära att ett beräknat
underskott på kostnadssidan kompenseras på intäktssidan.
Helårsprognos är ett negativt resultat om 800 tkr inklusive volymökningar vid
Alströmergymnasiet under höstterminen som förväntas bli mer kostnadsintensivt jämfört
med första halvåret.
Utfall per verksamhet är för enligt följande:
Nämndens resultat efter gångna fyra månader är en negativ budgetavvikelse om 55 tkr. I
samband med att Kultur- och fritidsnämnden och Utbildningsnämnden gick samman vid
årsskiftet reducerades nämndbudgeten med drygt en tredjedel. Totalt förväntas nämndens
kostnader reduceras men jämfört med rationaliserad budget förväntas en negativ avvikelse
om 100 tkr.
Staben och Utveckling redovisar för perioden ett underskott på 147 tkr mot budget och på
helår förväntas ett negativt resultat på 160 tkr.
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Alströmergymnasiet uppvisar efter första tertialet ett positivt resultat på 1 507 tkr där
personalkostnaderna följer budgeterad nivå. Till grund för det positiva resultatet syns
ekonomisk återhållsamhet genom lägre köp av tjänster, förbrukningsmaterial samt
förbrukningsinventarier till programmen.
Av beviljade flyktingfondsmedel förväntas cirka 2,5 mkr användas inom gymnasieskolan och
övrig del gå till andra verksamheter inom nämnden. Sektorerna uppvisar generellt positiva
resultat där bland annat minskad personalstyrka inom introduktionsprogrammet som
förbättrar resultatet. Med kostnader för interkommunal ersättning och drift av
gymnasiesärskolan inkluderat förväntas ett resultat enligt budget för gymnasiet som helhet.
Gymnasiesärskolan uppvisar ett positivt resultat om 55 tkr. Ett lägre elevantal förväntas till
hösten med lägre interkommunala ersättningar till följd. En anpassad personalorganisation
tar tid vilket ger negativ effekt med en förväntad årsprognos på -420 tkr.
Interkommunala ersättningar redovisar ett underskott vid vårbokslutet på 112 tkr. Detta
beror främst på ett nytt samverkansavtal inom Västra Götaland som tydligt ökat kostnaderna
avseende naturbruk till privata aktörer samt att naturbrukskansliet ökat sina priser för elever
som läser naturbruk inom det regionala utbudet. På helår förväntas dessa förändringar öka
kostnaderna med cirka 1 000 tkr. Totalt sett så prognostiseras ett underskott om 1 200 tkr för
helåret där höstterminen förväntas vara mer kostnadsdrivande i och med volymökningen för
16-18 åringar som förväntas bidra med fler utresande elever. Denna ekonomiska effekt av
elevers val kan först i september prognostiseras med större säkerhet.
Campus Alingsås redovisar för perioden ett budgetöverskott på 338 tkr som på helår
förväntas växa till 1 440 tkr. Verksamheten har bedrivits resurssnålt under våren och
flyktingfondsmedel om cirka 640 tkr förväntas stärka verksamheten för yrkeslärare inom plåt
och svets samt restaurang för undervisning av nyanlända elever som går yrkesutbildningarna
integrerade med språkstöd.
Integrationsavdelningen redovisar ett resultat med 1 099 tkr i positiv budgetavvikelse. De
tydligaste förklaringarna är lägre tolkkostnader samt högre återbetalning av försörjningsstöd
som betalades ut föregående år. Under 2018 ökade försörjningsstödet tydligt mot tidigare år
och återbetalningen kommer innebära en positiv effekt på årets resultat. De lägre
tolkkostnaderna under januari till april bedöms vara tillfälliga då mottagandet hittills under
året varit lägre samt att endast fyra kvotflyktingar tagits emot, vilka har ett större behov av
tolkning. Sammantaget förväntas en positiv avvikelse om 450 tkr för året.
Inom Arbetsmarknadsenheten pågår arbete med att anpassa organisationen utifrån
nuvarande ekonomiska förutsättningar och en handlingsplan på totalt 5 500 tkr har tagits
fram där effekter tydligast förväntas visas under andra halvåret och främst det sista kvartalet.
Efter första tertialet avviker verksamheten negativt med 1 371 tkr och på helår förväntas ett
negativt resultat på 2 000 tkr där personalkostnader står för största delen. Medel på 700 tkr
har beviljats från kommunens flyktingfond till Arbetsmarknadsenhetens drift av
caféverksamhet på Nolhaga Parkbad vilket förväntas förhindra ett större underskott för
personalkostnader. Driften av cafét kommer innebära tydliga avvikelser på både intäkts- och
kostnadssidan för inköp och försäljning av caféts utbud.
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Ungdom- och fritidsverksamhet uppvisar ett positivt resultat på 126 tkr. På helår förväntas
högre personalkostnadsresurser att krävas på Arena Elva för att stärka integrationsinsatser,
vilka vägs upp med flyktingfondsmedel och ett resultat i balans förväntas.
Kulturskolan redovisar ett positivt resultat på 42 tkr. Prognos för helår är ett negativt resultat
om 230 tkr då budgeterade effektiviseringer inte helt förväntas uppnås.
Anläggning och fritid visar en positiv avvikelse på 445 tkr som till stor del beror på
säsongsvariationen för intäkterna gällande uthyrning av lokaler och idrottshallar. Högre
beläggningsgrad och intäkter under vinterhalvåret kommer minska under sommaren.
Helårsprognosen visar ett resultat med positiv avvikelse om 400 tkr som främst beror på att
verksamheten förväntas kunna bedrivas med något lägre bemanning än budgeterat.
Nolhaga Parkbad redovisar ett negativt resultat i vårbokslutet om 1 465 tkr. Resultatet
innehåller driftskostnader för fyra månader men enbart intäkter från och med mars månad då
friskvårdsanläggningen öppnades för allmänheten. Helårsprognos visar på en negativ
avvikelse på 700 tkr och en handlingsplan kommer att utarbetas vid delårsbokslutet då det
fortfarande är svårt att förutse helårsprognos för friskvårdsanläggningen.
Föreningsservice avviker positivt med 1 566 tkr mot budget i och med en naturlig
säsongseffekt. Prognos för helår är ett utfall i paritet med budget.
Kultur och bibliotek avviker positivt med 107 tkr mot budget där lägre inköp för biblioteket
främst ligger bakom avvikelsen. Ett överskott om 300 tkr prognostiseras på helår där
biblioteksverksamheten förväntas följa budget. Kulturverksamhetens förväntade överskott
finns inom köp av tjänster där viss effektivisering förväntas kunna göras.
Turism och evenemang visar efter första tertialet ett negativt resultat med 81 tkr som
förväntas växa till 250 tkr på helår då verksamheten inte förväntas hålla effektiviserad budget
på grund av satsningar inom besöksnäringen såsom ”Strax utanför Göteborg” och
utställningar Nolhaga slott.
Semesterskuld rapporteras från och med innevarande år separat i redovisningen för
nämnden. Fram till april månad avviker semesterskulden negativt med 8 106 tkr på grund av
säsongseffekt inom personalkostnader men förväntas på helår vara resultatneutral.

Investeringar
Tkr

Budget
2019

Vårbokslut Prognos
2019
helår

Inventarier

6 000

697

Avvikelse
Vårbokslut Differens
prognos/budget 2018
2018/2019
2019
0
0
6 000
635
62
0

Totalt utgifter

6 000

697

6 000

Reinvestering

0

635

Kultur- och utbildningsnämndens investeringsram uppgår 2019 till 6 000 tkr varav 697 tkr
hittills har förbrukats. Utfallet är något över föregående års investeringsinköp för
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62

motsvarande period. Totalt har investeringar om 4 147 tkr beviljats under det första tertialet
och övriga medel kommer beviljas fortlöpande under året efter prioritetsordning.
Under 2019 har medel riktats till kvarvarande investeringar för öppnandet av Nolhaga
Parkbad samt ombyggnationer av Alströmergymnasiet för att möta volymökningen under
höstterminen. Flera större ombyggnationer vid gymnasiet förväntas påbörjas och utföras
under andra halvåret.
Resterande investeringar kommer fortlöpande att köpas in under återstoden av året och
prognosen är ett utfall i balans med budget. Beställningar följer plan och hittills under året
kan investeringar nämnas såsom entréskylt till Nolhaga Parkbad, nya bryggor och speciellt
anpassad belysning till utställningen ”Sammet, pärlor & galej” på Nolhaga slott.
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Personal

Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning
Antalet årsarbetare har förändrats mot samma period föregående år genom en ökning av
cirka nio årsarbetare. Dessa kan i huvudsak härröras till Arbetsmarknadsenhetens överflytt
till nämndens område.
En tillfredställande tillgång av sökanden med adekvat kompetens inom kultursektorn gör att
samtliga utlysta tjänster kan tillsättas med kvalificerade sökanden. Inom specialist- och
utbildningsområdena föreligger en fortsatt utmaning att attrahera sökanden med adekvat
kompetens. Vid rekryteringar genomförs processen strukturerat genom tydlighet i
kravprofiler, träffande annonser och professionella intervjuer. Detta har bidragit till att även
svårrekryterade yrkeskategorier kunnat tillsättas med kvalificerade sökanden.
Vid implementering av medarbetaröverenskommelser lyfts medarbetares individuella
kompetensbehov i förhållande till uppdraget upp. Detta bidrar till att stärka tillit, trygghet och
synliggöra en medveten kompetensutvecklingsplan.
Tabellen nedan avser månadsavlönad personal april 2019 enligt AB, alla anställningstyper
samt fördelning enligt AID-struktur.

AID-struktur
Administration
Handläggar- och
administratörsarbete
Ledningsarbete
Kultur turism och fritidsarbete
Bibliotekarie, biblioteksass
Övrig fritid kultur turism
Skol- och barnomsorgsarbete
Elevassistent
Grundskolelärare
Gymnasielärare
Övrigt lärararbete
Övrigt skol-/förskolearbete
Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare
Övrigt socialt och kurativt
Teknikarbete
Hantverkararbete m m
Köks- och måltidsarbete
Tekniker
Vård- och omsorgsarbete m m
Sjuksköterska
Övrigt vård omsorgsarbete

Antal
personer
353
48

Antal
anställningar
358
48

Antal
årsarbetare
336,1
47,1

33
15
75
14
61
183
17
1
119
42
4
24
6
18
22
15
2
5
4
3
1

33
15
75
14
61
185
18
1
120
42
4
24
6
18
22
15
2
5
4
3
1

32,1
15,0
67,2
13,3
53,9
173,6
16,5
1,0
115,9
36,5
3,8
24,0
6,0
18,0
20,5
13,5
2,0
5,0
3,8
3,0
0,8
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Månadsavlönad
Sysselsättningsgrad
Medelålder
(snitt)
46,3
94%
47,2
98%
46,3
49,0
42,4
42,5
42,4
48,4
49,4
57,0
47,7
50,0
45,0
40,8
38,7
41,5
46,3
44,8
56,5
46,8
45,0
47,0
39,0

97%
100%
90%
95%
88%
94%
92%
100%
97%
87%
94%
100%
100%
100%
93%
90%
100%
100%
95%
100%
80%

Andel timavlönade
Andelen timlön, fyllnad och övertid gentemot andelen månadsavlönade årsarbetare för
perioden 1 januari till 30 april 2019 uppgår till 5,5%.

Arbetsmiljö
De viktigaste genomförda aktiviteterna har beskrivits under Mål 5 ovan.

Arbetsskador och tillbud
De vanligaste arbetsskadorna och tillbuden under perioden är fallskador på väg till och från
arbetet, avvärjande av elevincidenter och besökares verbala yttringar samt händelser
härrörande till bemanningsnivå.
Åtgärder i samband med tillbud och arbetsskador hanteras i huvudsak genom att ärenden
startas via individuellt samtalsstöd tillsammans mellan chef och medarbetare. När behov
föreligger så sker ytterligare samtal via exempelvis företagshälsovård. Därefter tas anmälda
ärenden upp vid arbetsplatsträffar med åtgärder inom exempelvis ändrade arbetssätt
och/eller utbildning inom område som identifierats.
Det föreligger färre rapporterade tillbud och skador för perioden 2019 mot samma period
2018, vilket härrör till ett flertal rapporterade tillbud avseende värme och kyla vid kulturskolan
under samma period 2018 samt en elevhändelse som inkluderade flertal elever och lärare
vid gymnasiet i början av förra året.
Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador, avser perioden januari till april
Typ

2018

2019

Differens 2018-2019

Tillbud

18

11

-9

Arbetsskador

8

4

-4

Sjukfrånvaro3
Sjukfrånvaro tom april innebär vissa eftersläpningar och ett korrekt resultat tom april kan
påvisas först i slutet av maj. Sjukfrånvaro brukar dock förändras marginellt och redovisas
nedan.
Sjukfrånvaron är något lägre än samma tidsperiod förra året. Inom åldersspannet upp till 29
år föreligger lägre sjukfrånvaro gentemot motsvarande period förra året, vilket kan härröras
till sjukskrivningar i samband med medarbetares graviditeter. För män föreligger en något
högre frånvaro gentemot motsvarande period föregående år, vilket kan hörröras till
långtidssjukskrivning av social karaktär.

3

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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Tabell, sjukfrånvaro i %

2018
<29 år
30-49 år
50 år Kvinna
Man
1-14 dagar
1-59 dagar
Dag 60 Totalt

2019
10,4
5,7
5,2
7,5
3,1
2,2
2,9
3,0
5,9

5,7
6,1
4,2
6,0
4,3
2,5
3,2
2,1
5,3

Differens 2018-2019
-4,7
0,4
-1,0
-1,5
1,2
0,3
0,3
-0,9
-0,6

Sammanfattande analys vårbokslut
Nämndens olikartade verksamheter och uppdrag är både en utmaning och styrka då 2019
kommer att präglas av samverkan över verksamhetsgränserna för att kunna tillhandahålla ett
kvalitativt innehåll, service och tillgänglighet med alingsåsaren i fokus. Ett stort antal
processer och utvecklingsarbeten har startats under årets första fyra månader samtidigt som
en helt ny organisation har implementerats. Det har även tillkommit nya arbetsområden så
som Arbetsmarknadsenheten och en mer definierad turist- och evenemangsenhet har
upprättats.
Under perioden har nya handlingsplaner för arbetsmiljö beslutats, en lönerevision har
genomförts och en introduktionsplan för nyanställda har tagits fram. I
chefsöverenskommelserna synliggörs ledning och styrning i relation till ekonomi för att klara
den ekonomiska utmaningen som nämnden står inför. Genom framtagna
medarbetaröverenskommelser skapas en tydlighet kring medarbetarens bidrag i att
implementera verksamhets- och arbetsplaner samt att den individuella
kompetensutvecklingen ligger i linje med fastställda uppdrag och mål.
Utmaningar gällande nämndens ekonomi är bland annat att de påbörjade processerna i den
nya organisationen och som kräver samverkan samt tid blir hållbar på sikt. Nolhaga Parkbad
är fortfarande svårbedömt gällande intäkter på helåret och förändringarbetet vid
Arbetsmarknadsenheten med endast 40 % av tidigare budget kräver kontinuerliga
uppföljningar. Alströmergymnasiets fortsatta attraktivitet ger fortsatt ekonomisk stabilitet både
avseende elevantal och möjlighet att rekrytera. Kultur- och utbildningsnämnden har de
senaste åren effektiviserat sin administration men arbetar kontinuerligt på att iscensatta och
upprätta rutiner för att säkerställa de administrativa processerna. Flertalet digitala
administrativa processer har implementerats under föregående och innevarande år såsom
digitala prov, biblioteksdatasystemet Koha och boknings-, bidrags- och anläggningssystemet
för att verkställa effektiviseringskravet.
Nämnden har även under årets första månader varit delaktig i ett stort antal kulturaktiviteter
för att stärka kommunens vision 2020, till exempel utställningen i Nolhaga slott, konceptet
”Strax utanför Göteborg” och kulturskolans Allsångsprojekt. Vid en analys av Alingsås
ambitionsnivå gällande kultur saknas idag ett systematiskt inriktningsdokument gällande
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både utbud, utställningar och den offentliga konsten. Hur skall detta värderas i ett nytt sätt att
förhålla sig till ekonomisk tilldelning i den nya resursmodellen.
Verksamhet Utbildning har förberett för volymökningar och ökad samverkan mellan skola,
fritid och integration för att kunna möta unga och unga vuxnas behov. Däremot kan man se
att nämndens uppdrag att anskaffa bostäder till gruppen nyanlända fortsatt är en riskfaktor
av olika art såsom segregation och ökad ekonomisk belastning för kommunen.
Ledning och styrning i relation till ekonomiska förutsättningar är fortsatt i fokus för att klara
den ekonomiska utmaning nämnden står inför 2020 när den nya organisationen kan se vilka
resurser som krävs för att hållbart drifta samtliga verksamheter i linje med uppdrag och mål.
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Interkontrollplan, Bilaga 1

Identifierad risk

Område

Process

Riskv
ärde

Vad ska kontrolleras?

Metod

Ansvarig

Uppföljning

Hur ska kontrollen
genomföras?

Vem genomför
kontrollen

När följs kontrollen
upp?

Säkerställa att inköp av
tjänst/vara följer
ramavtal

Generella stickprov

Controller

Delårsbokslut

ekonomi
verksamhet
medborgare
medarbetare

Upphandling

9

Status
vårbokslut

Följer inte ramavtal vid inköp
av tjänst/vara

Ekonomi

Följer inte rutiner vid
upphandling

Ekonomi

Upphandling

6

Att rutiner följs

Stickprov under året

Jurist

Tertialrapport/
årsbokslut

Upphandlingsansvarig är
delaktig i
upphandlingar
för att
säkerställa att
rutinerna följs.

Följer inte lagar och riktlinjer
för hantering av
personuppgifter

Medarbetare

Personuppgifter

6

Att behandling av
personuppgifter sker
på laglig grund.

Utbildning

Jurist

Delårsbokslut

Ej påbörjad.

Tillförlitliga rapporteringar av
sjuskrivningar

Medarbetare

Sjukskrivning

6

Att tillförlitlig
rapportering och
uppföljning vid sjukdom
sker

Upprätta rutin för
sjukrapportering
inom förvaltningen

Förvaltningschef

Delårsbokslut/
Årsbokslut

Påbörjat samt
punkt på FSG.
Rutin ska
upprättas

Följer inte rutiner avseende
arbetsmiljö enligt samverkat
årshjul

Medarbetare/el
ev

Arbetsmiljö

6

Kontroll av att rutiner
för uppföljning av
organisatorisk och
social arbetsmiljö finns
och efterlevs.

Årlig granskning

HR-ansvarig

Tertialrapport/
Årsredovisning

Handlingsplaner
har upprättats,
dessa ska
utvärderas
under året.

Utbildning
(förebyggande
kontroll)

Årsredovisning

Arbete med
stickprov
månadsvis
fortgår löpande

Stickprov
Årsredovisning
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Att föreningsbidragsprocessen inte är
kvalitetssäkrad

Verksamhet

Föreningsbidrag

9

Säkerställa
kvalitetssäkring av
föreningsbidragsproces
sen

Kartlägga processen
Ta fram rutiner
Uppföljning

Controller och
föreningssamordnare

Delårsbokslut/
Årsbokslut

Arbete med
rutiner och
processer för
samtliga bidrag
pågår och sker i
dialog med
upphandlad
leverantör Actor

Rektorer

Delårsbokslut

KUN har antagit
ny rutin och
riktlinje för
arbetet mot
diskriminering,
trakasserier och
kränkande
behandling, §
53.

Återrapportering till
nämnd

Elevers arbetsmiljö

Medborgare

Arbetsmiljö

9

Säkerställa att plan
mot diskriminering och
kränkande behandling
efterlevs och följs

Månadsvis
uppföljning
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Årsbokslut

Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2019-05-15

§ 67 2019.201 SBN

Vårbokslut
Ärendebeskrivning
Enligt styrmodellen görs bokslut tre gånger per år: vårbokslut per 30 april, delårsbokslut per
31 augusti och årsbokslut per den 31 december. Utöver en ekonomisk redovisning i
vårbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första fyra
månader samt hur det av kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande
planering.
I vårbokslutet följs även nämndens åtaganden, uppdrag och internkontroll upp. Vårbokslutet
består även av en personaluppföljningsdel.
Skattefinansierade verksamheter
För nämndens skattefinansierade verksamheter prognosticeras ett negativt resultat med ca
500 tkr. Avvikelsen beror främst på lägre intäkter inom bygglovsverksamheten.
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en handlingsplan som innehåller åtgärder som
kommer att genomföras under året, i syfte att nå ett nollresultat vid årets slut. Totalt sett för
investeringsredovisningen prognosticeras en positiv avvikelse på ca 158 tkr.
Avfall
För Avfall prognosticeras ingen total avvikelse mot budget. Totalt sett för
investeringsredovisningen prognosticeras ingen avvikelse mot budget.
VA
För VA prognosticeras ingen total avvikelse mot budget. Totalt sett för
investeringsredovisningen prognosticeras ingen avvikelse mot budget.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner vårbokslutet.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida105
1 avav1347

Utdragsbestyrkande

Vårbokslut 2019
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-05-06
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Ordlista

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.

FÖP

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

GC-väg

Gång- och cykelväg

GR

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

Insiktsmätning

Kommunernas service rankas totalt samt inom sex
myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse,
miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt
serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information,
tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och
effektivitet. Undersökningen genomfördes under 2017 för
femte gången av Sveriges Kommuner och Landsting i
samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA) och
Business Region Göteborg (BRG).

Internkontrollplan

Internkontrollplan är en del av kommunens styrmodell. De
processer/punkter som ingår i planen anses vara viktiga att
2
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regelbundet följa upp så att förvaltningen bidrar till att
kommunens mål uppfylls. De processer som skall
kontrolleras enligt planen identifierades vid väsentlighetsoch riskanalysen (se nedan).
KKiK

KKiK står för kommunens kvalitet i korthet och är ett
nationellt projekt som omfattar ca 260 kommuner. Ett antal
mått tas fram för att jämföra kommunerna, bland annat tittar
man på antal lyckade kontaktförsök.

LIS

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

NKI

Nöjd-kund-index

NMI

Nöjd-medarbetar-index. Mäts på hösten.

Primärkarta

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

VA

Vatten och avlopp

VV

Vattenverk

Väsentlighet och risk

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

Åtagande

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

ÅVC

Återvinningscentral (Sollebrunn och Bälinge)

ÅVS

Återvinningsstationer (ofta i anslutning till livsmedelsbutiker)
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Översiktsplan (ÖP)

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

Ekonomitermer

Avskrivning

När en tillgång har införskaffats med syftet att användas
under en längre period, kan dess kostnad fördelas över hela
perioden. När perioden har förflutit betyder det att tillgången
är avskriven och inte längre utgör någon kostnad.
Avskrivningar berör endast avfall och VA i detta dokument.
Avskrivningar för tex gata belastar kommunstyrelsens
ansvarsområde.

Budget

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

Fordran abonnenter

Har vi en fordran på abonnenterna (avfall och VA) innebär
det att taxan som tagits ut inte har räckt för att täcka
kostnaderna för att bedriva verksamheten.

Förutbetalda intäkter

Förutbetalda intäkter är inkomster du fått betalt för eller
skickat faktura på och som helt eller delvis ska
intäktsredovisas kommande räkenskapsår. Detta berör
främst VA och anslutningsavgifter som faktureras ett år men
där intäkten fördelas på kommande 25 år.

Gemensamma resurser

Med gemensamma resurser avses de resurser som fördelas
mellan de 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, HR-konsult 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.
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Intäkter och kostnader är det som utgör resultaträkningen,
där differensen mellan de två utgör resultatet.
Verksamheterna i det här dokumentet är oftast helt eller
delvis finansierat med intäkter. Det som inte finansieras med
intäkter finansieras med kommunbidrag (se längre ner).
Investering

Med investeringar i det här dokumentet avses fysiska
tillgångar, exempelvis infrastruktur, byggnader eller
maskiner som skrivs av under flera år. Se även under
avskrivningar.

Kommunbidrag

I den kommunala ekonomin menas, med kommunbidrag, det
anslag som kommunfullmäktige delar ut till de
skattefinansierade verksamheterna (inte Avfall och VA).

Kostnader

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

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 knappt 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
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kostnader och vad de kommer göra för verksamhetens
resultat.
Skuld abonnenter

Utdebitering
av personalkostnader

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.

För att förvaltningen skall få betalt för utförda tjänster
tidsredovisar personalen på uppdrag eller projekt. Denna
tidsredovisning ger upphov till utdebitering/fakturering av
personalkostnader.
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Verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges beslut Vision
2040, Flerårsstrategin, Tillväxtprogrammet och översiktsplanen om var och hur
kommunen ska växa fysiskt.
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde innefattar samtliga kommunens planerande
och genomförande verksamheter inom stadsbyggnad och stadsutveckling, med undantag
för den verksamhet som sorterar under kommunstyrelsens tillväxtavdelning.
1.Planering: Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för hur mark- och vattenområden ska
användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras genom
detaljplaner och lovgivning (bygg- och marklov). Ansvaret för planering av den fysiska
miljön när kommunen växer innefattar även trafikplanering, planering av kollektivtrafik
samt skydd av kommunens natur- och kulturmiljöer.
2.Genomförande: Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att anlägga, utveckla och
underhålla gator, torg, trottoarer, parker, lekplatser och offentlig belysning som
tillsammans utgör det offentliga rummet. Ansvaret innefattar även övrig teknisk
infrastruktur, såsom VA.
3.Samhällsservice: Samhällsbyggnadsnämnden tillhandahåller samhällsservice inom det
kommunaltekniska området, såsom VA-tjänster, kommunal avfallshantering,
vinterväghållning, kart- och mätningsteknisk service (GIS), parkeringstillstånd för
funktionshindrade och tillstånd för upplåtelse av allmän plats.

Huvudsaklig verksamhet
Av samhällsbyggnadsnämndens Flerårsstrategi 2019-2021 och
samhällsbyggnadskontorets Verksamhetsplan 2019 framgår att fokus under
verksamhetsåret 2019 främst är intern verksamhets- och metodutveckling, i syfte att
förbättra den politiska måluppfyllelsen.
Under verksamhetsåret kommer de förvaltningsgemensamma processerna
ärendeberedning, planering och investering att formaliseras, kvalitetssäkras och
implementeras. Vidare ska säkerställas att avdelningarnas respektive processer hänger
ihop, såsom planprocessen och investeringsprocessen inom gata, park och VA.
Nämndens verksamhet fortlöper i allt väsentligt enligt plan. Någon avmattning av
högkonjunkturen har inte påvisats på den lokala byggmarknaden utan efterfrågan på
detaljplaner, bygglov och utbyggd allmän plats och teknisk infrastruktur är fortsatt stark.
Denna omvärldsfaktor har inte fullt ut beaktats under budgetberedningen inför 2019, vilket
innebär att plan- och bygglovsverksamheten inte kan svara upp mot marknadens
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efterfrågan. Som en konsekvens dämpas kommunens fysiska tillväxttakt.
Arbetet med att förtydliga rollfördelningen mellan samhällsbyggnadskontoret och
kommunledningskontoret, mellan samhällsbyggnadskontorets avdelningar samt inom
avdelningarna har påbörjats under perioden och kommer att fortgå resterande del av
verksamhetsåret.
Under perioden har syftet, målen och arbetsformerna i den samhällsstrategiska gruppen
identifierats och klargjorts. Gruppens övergripande mål är att utgöra styrgrupp för
kommunens tillväxtprojekt i Tillväxtprogrammet samt styrgrupp för kommunstyrelsens
Planprioritering. Gruppen, som består av samhällsbyggnadschefen, tillväxtchefen och
miljöskyddschefen har träffats var fjortonde dag.
Gatu- och parkavdelningen samt VA-verksamheten har genomfört mål- och
planeringskonferenser med utgångspunkt i samhällsbyggnadsnämndens Flerårsstrategi
2019-2021. Plan och bygglovsavdelningen kommer att genomföra sin mål- och
planeringskonferens i juni månad. Under processledning av extern konsult har därutöver
genomförts målstyrnings- och förändringsledningskonferens för samtliga avdelnings- och
enhetschefer under perioden.
Under perioden har den förvaltningsgemensamma processen ärendeberedning
formaliserats, kvalitetssäkrats och implementerats.
I syfte att förbättra måluppfyllelsen och öka verksamheternas framdrift har samtliga
vakantsatta chefstjänster på samhällsbyggnadskontoret besatts under perioden.
Därutöver har VA- och Avfallsavdelningarna slagits samman till den gemensamma
avdelningen Kretsloppsavdelningen.
Samhällsbyggnadsnämndens arbete med demokratifrågor bedrivs inte inom ramen för en
demokratiplan utan är istället en integrerad del i planeringsarbetet, genom plan- och
bygglagens samrådsförfarande.

Plan- och bygglovsavdelningen
Plan- och bygglovsavdelningen planerar hur kommunens mark- och vattenområden ska
användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras i ÖP för
Alingsås kommun, FÖP:er, planprogram, detaljplaner och lovgivning (bygg- och marklov)
samt tillsyn (byggnadsinspektion).
Avdelningens övergripande fokus under 2019 kommer att vara att förbättra plan- och
bygglovsprocesserna. Inom både plan- och bygglovsenheten ska åtgärder vidtas för att
öka produktiviteten. För att åstadkomma detta krävs förändrade arbetssätt och
metodutveckling. En översyn av gällande riktlinjer och policies kommer att genomföras
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under året i syfte att säkerställa att verksamhetens styrdokument är relevanta,
ändamålsenliga och i linje med den politiska viljeinriktningen. Även
självfinansieringsgraden inom båda verksamheterna ska öka. Detta kräver bl.a.
metodutveckling samt förbättrad uppföljning av planavtalen samt en effektivisering av
handläggningen av bygglovsärenden.
Under 2018 genomfördes ett stormöte/dialogmöte mellan politiker och tjänstemän från
kommunen och representanter från Fastighetsägarföreningen. Vid mötet diskuterades
åtgärder och förslag från kommunen och byggherrarna för att förbättra samarbetet och
öka byggtakten i kommunen. Under 2019 kommer ytterligare dialogmöten att genomföras,
med bl.a. fokus på hur man kan möjliggöra fler privata initiativ till byggnation av mindre
och billiga lägenheter. Förslagen från dialogmötet 2018 kommer att omhändertas och
ligga till grund för fortsatt verksamhetsutveckling under 2019.
Under 2019 kommer en kunskaps- och erfarenhetsbank för byggherredriven planprocess
att etableras, i syfte att säkerställa att byggherredriven planprocess blir effektiv.
Byggherredriven planprocess genomförs i flera pågående planarbeten. Efter antagande
ska dessa utvärderas i samråd med respektive byggherre. Utvärderingen kommer att
utgöra en del i den kommande kunskaps- och erfarenhetsbanken. Erfarenheterna kommer
även att ligga till grund för samhällsbyggnadskontorets förslag till kommunstyrelsen om
byggherredrivna planprocesser i kommande beslut om planprioritering. För att ytterligare
utveckla byggherredriven planprocess ska kommunens nya hemsida användas som
verktyg.
Under 2019 kommer arbetet med de fyra tillväxtprojekt som pekas ut i kommunstyrelsens
planprioriteringsbeslut att påbörjas. De framtida detaljplanerna inom tillväxtprojekten,
liksom övriga prioriterade detaljplaner enligt prioriteringsbeslutet som påbörjas under
2019, kommer att utformas som s k flexibla detaljplaner för att svara upp mot
tillväxtprogrammets intentioner.
Under 2019 kommer arbetet med FÖP Staden att påbörjas, med planerat antagande
under 2021.
Under 2019 kommer en inventering av outnyttjad planlagd mark för bostadsändamål att
genomföras, i syfte att prioritera och snabbehandla mindre bostadsprojekt för att få fler
bostäder på plats.
Ett kraftfullt åtgärdsprogram kommer att genomföras inom bygglovsverksamheten under
2019 för att effektivisera bygglovsverksamheten och säkerställa en likvärdig, rättssäker
och ändamålsenlig bygglovshandläggning. En ny styrmodell kommer att införas, en
handläggarhandbok kommer att upprättas och implementeras, nya faktureringsrutiner
kommer att införas och möjlighet till resursförstärkning på handläggarsidan genom
samarbete med andra kommuner kommer att undersökas och om möjligt genomföras.
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Nedan följer statistik rörande plan- och bygglovsverksamheten.
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Bygglov

Antal (janapr)

Antal lov, bostäder
Överklaganden
Slutbesked bostäder

42
3
12

Planavdelningen

2019
(jan-apr)

Planlagda bostäder*

0

Planlagd bostadsyta*

0

Planlagd verksamhetsyta, förskola/skola*

0

Planlagd yta, Natur/fritid/idrott*

0

Antagna detaljplaner

1

Överklagade detaljplaner

1

Lagakraftvunna detaljplaner

1
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Pågående detaljplaner (30 april)

23

Varav i samrådsfasen (inkl FÖP och program)

17

Varav i granskningsfasen

3

Varav i antagandefasen

3

*Antagna detaljplaner

Statistik från 2013-2018
Flerårsstatistik

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Antagna detaljplaner

14

12

10

10

16

4

Antal bostäder i antagna
detaljplaner

23

90

120

88

469

21-31

213

133

160

211

327

141

Nya bostäder bygglov

Gatu- och parkavdelningen
Gatu- och parkavdelningen ansvarar för att tillhandahålla god samhällsservice dygnet runt,
årets alla dagar med välfungerande och attraktiva offentliga gatu- och parkmiljöer, samt att
vårda, underhålla och utveckla dessa.
Avdelningen består av Park- och naturenheten, Gatuenheten samt Trafik- och
planeringsenheten. Kommunens stadsträdgårdsmästare ingår i avdelningen, direkt
underställd avdelningschefen.
Under 2019 kommer avdelningen att arbeta med att få den nya gemensamma
organisationen på plats. Som en inledning har gemensamma verksamhets- och
utvecklingsdagar genomförts. En ny enhetschef för Trafik och planering har rekryterats i
enlighet med den antagna organisationsmodellen. Fokus kommer under 2019 att vara på
att se över strukturer för kontaktvägar, dokumentation och övergripande
verksamhetsprocesser.
En tydligare planering för avdelningens investeringar har påbörjats vilket också kommer
underlätta dialog med nämnd, andra delar av kommunens organisation och externt.
Utredningar har genomförts för att utveckla avdelningens och kommunens arbete med
bland annat allmän platsupplåtelse och parkeringsarbete. Tanken är att det ska bli enklare
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och tydligare för såväl den egna organisationen som för näringsidkare och de som vistas i
kommunen. Avdelningen kommer också under året att införa ett digitalt system för
ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplaner.
Avdelningen medverkar aktivt i det kommungemensamma arbetet med mark- och
infrastrukturplanering, bland annat i de utpekade tillväxtområdena.
Under året kommer ett antal projekt att genomföras i linje med kommunfullmäktiges
uppdrag. En ny gc-väg byggs på Kristineholmsvägen på en sträcka av 1,3 km och till
hösten påbörjas byggnation av nya separerade huvudstråk för cykel utmed Nyebrogatan,
Bolltorpsvägen samt Järnvägsgatan.
För att underlätta för cykelpendling utökas under året antalet cykelparkeringar vid Alingsås
station, bl.a. genom att ett cykelgarage byggs.
För att bidra till ökad trivsel och kvalitet på offentliga ytor i stadskärnan samt övriga delar
av kommunen genomförs också flera projekt på avdelningen under året. Bl.a. byggs
Järtas park om i samverkan med näringslivet, Nolhaga park får en tydligare entréplats och
uppmärkning och upprustning av naturreservat genomförs. I Alingsås centrum sätts
gatsten på två gatusektioner i enlighet med taget gestaltningsprogram och busshållplatser
kommer att byggas i Stadsskogen och på Klinten.
Tillsammans med Trafikverket arbetar avdelningen med åtgärder för att öka trafiksäkerhet
på och i anslutning till Sveaplan och Götaplan på E20.
Gatu- och parkavdelningen ansvarar för kommunens fordonshantering och arbete pågår
för att även fortsättningsvis hålla en hög nivå på antalet miljöbilar. En översyn av hur detta
arbete kan vidareutvecklas för kommunens tyngre fordonspark har inletts.
I samverkan med Alingsås energi ses avtal och löpande arbete med gatubelysning över.
Det ordinarie arbetet med drift och underhåll har under perioden fungerat på ett bra sätt.
Dock ses en kostnadsökning i form av reparationer på gatusidan på grund av att delar av
fordonsparken börjar bli daterad. Planeringen för underhållsbeläggningar, trafikmätningar,
ogräsbekämpning och linjemålning har setts över det senaste året vilket börjar få
genomslag under året.

GIS
Två e-tjänster har tagits i drift, beställningar av Nybyggnadskarta och Utstakning och
Lägeskontroll.
Utöver specifika projekt fortgår löpande arbete med uppdatering av grunddata,
mätuppdrag för bygglov och detaljmätningar, nybyggnadskartor samt drift av GIS-system.
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GIS-enheten har också introducerat program och tjänster för VA-, gatu- och
parkverksamheten. Även andra förvaltningar och kommunala bolag har beställt tjänster.
Enheten har exempelvis utvecklat ett verktyg åt Barn- och Ungdomsförvaltningen som ger
effektivare beslutsunderlag inför elevers skolval.

Kretsloppsavdelningen
Under perioden har VA- och Avfallsavdelningarna slagits samman till den gemensamma
Kretsloppavdelningen. Syftet med att samla verksamheterna under ett gemensamt
ledningsparaply är att minska sårbarheten i verksamheterna och att bättre samutnyttja
övergripande lednings- och stödfunktioner, såsom kundtjänst och projektledning.
Avfallsverksamheten
Samhällsbyggnadsnämndens avfallsverksamhet ansvarar för kommunens avfallshantering
genom insamling av hushållsavfall, drift av två återvinningscentraler (ÅVC) samt drift av en
pågående deponi på Bälinge. Ambulerande insamling av farligt avfall, två miljöstationer
placerade på bensinstationer samt tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar
ligger inom ramen för avdelningens ansvar och utförande. Även företagskunder har
möjlighet att lämna avfall på Bälinge och Torp ÅVC. Sedan 2014 kan även privathushåll
från Lerum och Vårgårda lämna avfall mot avgift.
Verksamheten har arbetat framgångsrikt med att skapa mer möjligheter till återbruk och
fyra samarbetspartners finns representerade inom Återbruk: Emmaus Björkå,
Stadsmissionen, Myrorna och PMU Vinden som hjälps åt att ta hand om flödet av
återbruksföremål som ankommer till återbrukstältet på Bälinge och till ÅVC Sollebrunn.
FNI-anslutningsgraden har efter en inledande ökning avstannat på strax över 60 % och
det syns inga tydliga effekter av den miljöstyrande avfallstaxan, där FNI nu är billigare än
det gamla tvåkärlssystemet. Däremot uppfattas systemet som sådant som mycket positivt
och väl fungerande. Åtgärder för att nå målet på 80 % anslutningsgrad tas fram inför taxa
2020.
Faktorer som under året kan påverka verksamheten ekonomiskt och/eller organisatoriskt
är:
- Förändrade intäkter på återvinningsmaterial såsom wellpapp och skrot.
- Förändrade kostnader för brännbart hushållsavfall och grovt brännbart avfall, vilket i
dagsläget körs till Tekniska verken i Linköping för energiåtervinning. Den förra
upphandlingen gjordes i ett gynnsamt marknadsläge, vilket innebär att risken för ökade
priser i denna upphandling är stor. En förlängning av nuvarande avtal har inneburit en
prisökning på cirka 120 kr per ton.
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- Avtalet gällande biomassor (trä och ris) är under omförhandling och prisnivån ser ut att
hålla i sig.
Verksamheten kommer under 2019 att göra en stor mängd insatser och aktiviteter i syfte
att höja effektiviteten, kvalitén och kontrollen på det uppdrag vi utför. Målet är god kontroll
på ekonomin, nöjda medarbetare och fortsatt nöjda kunder.
VA-verksamheten
VA-verksamheten ansvarar för kommunens verksamhet enligt Lagen om allmänna
vattentjänster. Dricksvatten produceras och distribueras och avloppsvatten tas om hand
och renas i avloppsreningsverk eller dagvattenanläggningar inom tätorterna St. Mellby,
Sollebrunn, Magra, Gräfsnäs, Alingsås, Västra Bodarna, Ingared och Ödenäs.
Slamhantering inklusive rötkamrarna på Nolhaga reningsverk är i akut behov av åtgärd.
Under 2018 påbörjades en förstudie som ska mynna ut i en inriktning för om- eller
nybyggnation samt en grov kostnadskalkyl som beslutsunderlag för vidare projektering.
Underhållet av avloppsreningsverken och de ca 70 pumpstationerna i övrigt har under
tidigare år generellt varit mycket eftersatta och ett arbete med att höja personsäkerhet,
driftsäkerhet och arbetsmiljö har påbörjats.
Arbetet med att bygga ut kommunalt VA till omvandlingsområden har fortgått enligt plan.
Projektet med att byta ut befintliga vattenmätare hos abonnenter till fjärravläsningsbara
mätare visar många positiva mervärden och under 2019 kommer den höga utbytestakten
att fortsätta. Även satsningen på områdesvis inhämtning av data från mätarna i realtid via
s.k. koncentratorer har medfört betydande fördelar.
På vattenverk och avloppsreningsverk med tillhörande anläggningar intensifieras arbetet
med automatisering och kommunikation, där avdelningen även rekryterat inom
kompetensområdet automation och el.
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Åtaganden
Nedan följer nämndens åtaganden. Indikatorns värde avser utfallet 2018. När det gäller
nyckeltalen så presenteras under rubriken utfall, det senaste värdet. I de flesta fall är detta
detsamma som värdet för 2018 eftersom inget nytt värde tagits fram under 2019.
VISION

ALINGSÅS ÄR VÄSTSVERIGES VACKRASTE KULTURSTAD I EN LEVANDE BYGD. GENOM
NYTÄNKANDE, ENGAGEMANG OCH TILLGÄNGLIGHET SKAPAR VI LIVSKVALITET FÖR
ALLA.
PRIORITERAT MÅL

1. I ALINGSÅS ÄR DET TRYGGT, SÄKERT OCH VÄLKOMNANDE
INDIKATOR
1.1 MEDBORGARNAS UPPLEVELSE AV HUR TRYGGT DET ÄR I KOMMUN EN SKA FÖRBÄTTRAS
2018
60,0 (SCBs medborgarundersökning, skala 0-100)
NÄMNDENS ÅTAGANDE
PLANLÄGGA, ANLÄGGA, UTVECKLA OCH UNDERHÅLLA TRYGGA, SÄKRA OCH VÄLKOMNANDE
FYSISKA MILJÖER I ALINGSÅS
Samhällsbyggnadsnämnden har erhållit 1 mnkr för arbete med Fördjupad översiktsplan under 2019. I och
med att ny översiktsplan antogs 2018, ersattes följande tidigare gällande FÖP:ar av översiktsplanerna: FÖP
Staden Alingsås, FÖP Stadskärnan, FÖP-Ingared-Hemsjö, FÖP Ödenäs samt FÖP Bjärkeorterna.
Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att det under 2019 är lämpligt att påbörja arbetet med att ta
fram en ny FÖP för Staden Alingsås
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Projektplan och projektorganisation är framtagen för FÖP Staden Alingsås och projektgruppen har börjat
arbeta. I projektplanen anges att syftet med FÖP:en är att bidra till trygga, säkra och välkomnande fysiska
miljöer i staden Alingsås.
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De fyra tillväxtprojekt som pekas ut i kommunens Tillväxtprogram har under perioden bemannats och
påbörjat sitt arbete. Det kommande planarbetet i respektive tillväxtprojekt ska bidra till att skapa trygga,
säkra och välkomnande fysiska miljöer i kommunen.
Byggnation pågår av gång- och cykelväg på olika ställen. Planering pågår för byggnation av högkvalitativa
cykelvägar enligt kommunens Trafikplan samt för utökad och bättre cykelparkering vid Alingsås station.
Ansvaret för parkmiljön runt Gräfsnäs slottsruin togs i april över från Kultur- och utbildningsförvaltningen, i
syfte att förädla och vidareutveckla yttre miljöer på ett tryggt, säkert och välkomnande sätt.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Nöjd
MedborgarIndex - Gångoch cykelvägar

54,0

59,0

54,0
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2017

Bedömning
Inget värde
angivet
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2. I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAG ANDE
INDIKATOR
2.3 KOMMUNENS NÄRINGSLIVSRANKING SKA FÖR BÄTTRAS
2018
237 (Kommunranking, 1-290)
NÄMNDENS ÅTAGANDE
SÄKERSTÄLLA ATT NÄMN DENS VERKSAMHETER LE DER TILL GODA MÖJLIGHETER TILL
ARBETANDE OCH FÖRETA GANDE
Kopplas även till åtagandet "Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet ska öka" under mål
5
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Principer för bygglovskön har ändrats under perioden. Företags och kommunens verksamheters
bygglovsansökningar prioriteras framför privatpersoners bygglovsansökningar.
Resursförstärkning av handläggarresurser på bygglovssidan genom upphandlade konsulter har genomförts
under perioden i syfte att öka genomströmningstakten.
Ett samarbete har inletts med näringslivsenhetens företagslots under perioden i syfte att förbättra dialogen
mellan näringslivet och bygglovsverksamheten samt öka servicenivån och tillgängligheten.
En översyn av kommunstyrelsens beslutade planprioritering har gjorts under perioden i syfte att prioritera
upp detaljplaner som innebär expansion eller etablering av näringsverksamhet.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

2017

Bedömning

Företagsklimat enl.
ÖJ (öppna
jämförelser) (Insikt)
- Totalt, NKI

62,0

63,0

63,0

62,0

Inget värde
angivet
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3. I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER
INDIKATOR
3.2 MEDBORGARNAS NÖJ DHET MED ATT BO OCH LEVA I KOMMUNEN SKALL BIBEHÅLLAS
ELLER FÖRBÄTTRAS
2018
62,0 (SCBs medborgarundersökning, skala 0-100)
NÄMNDENS ÅTAGANDE
PRIORITERA DETALJPLANER MED UNDERREPRESE NTERADE UPPLÅTELSEFORMER OCH
STORLEKAR
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Dialogen och samarbetet mellan plan- och bygglovsavdelningen och Alingsåshem ska förbättras under året i
syfte att underlätta för bolaget att öka sin nyproduktion av bostäder.
En förstärkning av planresurser i form av planarkitekter pågår för att öka volymen i planverksamheten.
Planprocessen och investeringsprocessen inom gatu- och parkavdelningen samt inom VA ska ses över och
synkas under året för att öka utbudet av attraktiva boendemiljöer. Arbetet är ännu inte påbörjat.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Nöjd RegionIndex Helheten

62,0

63,0

62,0

Flyttningsnetto,
antal

659

317

659
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2017

Bedömning
Inget värde
angivet

306

Inget värde
angivet
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4. I ALINGSÅS RÅDER GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GRUNDAD PÅ EFFEKTIV
RESURSANVÄNDNING
INDIKATOR
4.3 NETTOKOSTNADER S KA INTE ÖKA SNABBARE ÄN SUMMAN A V SKATTEINTÄKTER OCH
GENERELLA STATSBIDRA G
2018
2,6% (nettokostnadsökning)
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ÖKA SJÄLVFINANSIERIN GSGRADEN INOM BYGGLO VSVERKSAMHETEN
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar:
För att öka självfinansieringsgraden krävs att genomströmningen av ärenden ökar. För att uppnå detta
genomförs en mängd åtgärder för att effektivisera bygglovsprocessen:
Handläggarstöd i form av handläggarhandbok under upprättande.
Renodling av handläggar-, koordinator- och administratörsrollerna inom bygglovsenheten pågår.
Förbättrad service och bemötande genom aktuell och relevant information på hemsidan pågår.
Modell för målstyrning på volym under uppbyggnad (beräknad införandetidpunkt i månadsskiftet augustiseptember).
Se även under uppdrag 4.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Självfinansieringsgrad,
bygglovsverksamhet

58,00%

77,00%

58,00%

20
Sida 125 av 347

2017

Bedömning
Inget värde
angivet
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5. I ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET O CH
TILLGÄNGLIGHET
INDIKATOR
5.1 MEDBORGARNAS UPP LEVELSE AV BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHET I KOMMUNEN SKA
FÖRBÄTTRAS
2018
52,0 (SCBs medborgarundersökning, skala 0-100)
NÄMNDENS ÅTAGANDE
SE NÄMNDENS ÅTAGANDE UNDER MÅL 2
Bedömning
Ej utvärderad
Kommentar:
Se nämndens åtagande under mål 2
5.2 FÖRETAGSKLIMATET ENLIGT NÖJD-KUND-INDEX SKA FÖRBÄTTRAS
2018
62,0 (NKI, nöjd-kund-index, skala 1-100. KKiK)
NÄMNDENS ÅTAGANDE
SÄKERSTÄLLA ATT NÄMN DENS VERKSAMHETER LE DER TILL GOD SERVICE , HÖG KVALITET OCH
TILLGÄNGLIGHET
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Det omfattande interna verksamhetsutvecklingsarbetet, innefattande en kvalitetssäkring av verksamhetens
interna processer, som inletts under perioden, syftar till att öka såväl volymen som kvaliteten på de tjänster
som levereras.
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Samtliga vakantsatta chefstjänster har besatts under perioden, vilket bl.a. inneburit att service- och
tillgänglighetsgraden i förhållande till allmänheten har ökat.
Under perioden har en ny obemannad reception med bokningsroboten Svea etablerats på Sveagatan som
ett led i att öka tillgängligheten och servicegraden genom utökade öppettider jämfört med vad som tidigare
var fallet med en bemannad reception.
Ett samarbete har inletts med näringslivsenhetens företagslots under perioden i syfte att förbättra dialogen
mellan näringslivet och bygglovsverksamheten samt öka servicenivån och tillgängligheten.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

Företagsklimat
enl. ÖJ (Insikt) Bygglov Totalt, NKI

45,0

48,0

2018

2017

Bedömning

45,0

Inget värde
angivet

5.3 NÖJD-MEDARBETAR-INDEX SKA HÖJAS
2018
3,8 (skala 1-5)
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ÖKA NÄMNDENS ATTRAKTIVITET SOM ARBETSGIVARE
Åtagande identifierat utifrån väsentlighets- och riskanalys
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret måste förbättra sina möjligheter att rekrytera och behålla kompetent personal
genom målmedvetna, långsiktiga satsningar på att bli en attraktiv arbetsgivare. Ledarskapet är en central
del i detta arbete. En kvalitetssäkring av ledarskapet genomförs under verksamhetsåret, vilket konkret
säkerställer att samtliga chefer har genomgått minst ett ledarprogram och att individuella
medarbetarplaner och chefsöverenskommelser har tecknats med alla chefer. Aktiviteterna ska vara
genomförda under tertial två.
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Ny mätning av NMI görs först i slutet av året. Målet är att göra målmedvetna, långsiktiga satsningar inom
arbetsmiljöområdet. Ett aktivt arbete med nedbrytning av målen och uppdragen till kontoret sker nu på
avdelnings och enhetsnivå. De arbetsprocesser vi har ses kritiskt över för att hitta kvalitetshöjande och
effektiva åtgärder till förbättring.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel
Nöjd
medarbetarindex (NMI)

Utfall

Mål 2019

2018

3,7

2017

Bedömning
Inget värde
angivet

Kommentar:
Utfallet för SBK 3,8 2018 och TF 3,5 2018
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6. I ALINGSÅS FINNS DET VALFRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE
INDIKATOR
6.3 MEDBORGARNAS BED ÖMNING AV MÖJLIGHETE R TILL INFLYTANDE I KOMMUNEN SKA
ÖKA
2018
37,0 (SCBs medborgarundersökning, skala 0-100)
NÄMNDENS ÅTAGANDE
SÄKERSTÄLLA ATT NÄMN DENS VERKSAMHETER GENERERAR ÖKAD VALFRIHET OCH
SJÄLVBESTÄMMANDE
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Den nya prioriteringsordningen för bygglovskön som införts under perioden, vilken innebär att företags och
kommunens interna verksamheters bygglovsansökningar prioriteras före privatpersoners
bygglovsansökningar, bidrar till att öka produktionstakten av nyproduktion av flerbostadshus för hyres- och
bostadsrätter i förhållande till nyproduktion av småhus.
De förberedelser för att påbörja en planprocess i samverkan med en exploatör som skett under perioden
sker med målsättningen att tillskapa fler hyresrätter i kommunen.
De dialoger som inletts under perioden med exploatörer genom Fastighetsägarföreningen och i
Näringslivsrådet syftar bl.a. till att underlätta för fler bostadsområden med blandade upplåtelseformer i
kommunen.
Det samarbete med exploateringsenheten som inletts under perioden om parallella plan- och
exploateringsprocesser syftar till att öka nyproduktionstakten och därmed utbudet av bostäder i
kommunen.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
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NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Nöjd
InflytandeIndex Helheten

37,0

41,0

37,0
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2017

Bedömning
Inget värde
angivet
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10. I ALINGSÅS SKAPAR INFRASTRUKTUREN MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT
INDIKATOR
10.1 MEDBORGARNAS UP PLEVELSE AV INFRASTRUKTUREN I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRAS
2018
62,0 (SCBs medborgarundersökning, skala 0-100)
NÄMNDENS ÅTAGANDE
PLANLÄGGA, ANLÄGGA, UTVECKLA OCH UNDERHÅLLA INFRASTRUKTUR FÖR ATT SKAPA
MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Förvaltningen arbetar för att förädla befintlig infrastruktur i olika projekt samt kontinuerligt utveckla
driftverksamheten.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Nöjd
MedborgarIndex - Gator
och vägar

60,0

61,0

60,0
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Bedömning
Inget värde
angivet
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11. I ALINGSÅS SKAPAR VI GODA LIVSMILJÖE R GENOM LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING
INDIKATOR
11.1 ANDELEN HUSHÅLLSAVFALL SOM ÅTERVINNS GENOM MATERIALÅTERVINNING SKA ÖKA
2018
50%
NÄMNDENS ÅTAGANDE
SKAPA GODA LIVSMILJÖER GENOM ATT PLANLÄG GA, ANLÄGGA, UTVECKLA OCH
UNDERHÅLLA DEN FYSISKA MILJÖN I RIKTNING MOT DE AV KOMMUNFULL MÄKTIGE FEM
ANTAGNA MÅLEN FÖR DEN FYSISKA PLAN ERINGEN I ALINGSÅS
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Samtliga påbörjade detaljplaner, FÖP Staden Alingsås och planprogram under perioden har som
grundläggande målsättning att skapa ekologiskt, socialt och ekonomiskt långsiktigt hållbara livsmiljöer.
Motsvarande målsättning gäller för all trafikplanering under perioden.
Samhällsbyggnadskontorets delaktighet i de kommunövergripande projekten E20-frågan och Västra
Stambanan under perioden syftar till att säkerställa ekologiskt, socialt och ekonomisk långsiktigt hållbara
livsmiljöer för dagens och framtidens kommuninvånare.
En förstudie har under perioden genomförts inför kommande omfattande ombyggnad av reningsverket i
Nolhaga. Den nödvändiga ombyggnaden av reningsverket syftar till att skapa ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbara livsmiljöer för dagens och framtidens kommuninvånare.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

2017

Bedömning

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

45,00%

48,00%

50%

45,00%

Inget värde
angivet
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12. I ALINGSÅS MINSKAR VI VÅR MILJÖPÅVERKAN GENOM ENERGIEFFEKTIV
OMSTÄLLNING
INDIKATOR
12.4 ANDEL MILJÖBILA R I KOMMUNAL VERKSAMHET SKA ÖKA
2018
60,80%
NÄMNDENS ÅTAGANDE
BIDRA TILL MINSKAD MILJÖPÅVERKAN GENOM E TT ENERGIEFFEKTIVT F ÖRHÅLLNINGSSÄTT I
SAMTLIGA VERKSAMHETE R
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar:
När bilar byts ut ska nya bilar klara miljökraven förutsatt att inte verksamheten kräver en särskild prestanda,
tex fyrhjulsdrift eller arbetsfordon.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

2017

Bedömning

Miljöbilar i
kommunorganisationen,
andel (%)

60,80%

65,00%

60,80%

64,60%

Inget värde
angivet
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Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2019-2021 om uppdrag till
nämnderna. Uppdragen är årsvisa och förväntas genomföras under innevarande år.
Nedan följer nämndens tilldelade uppdrag.

1. SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT FLER PERSONER MED LÖNESTÖD SKA
ANSTÄLLAS I DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN SAMT FÖLJA UPP UTFALLET
ÅRLIGEN
Status
Påbörjad
Kommentar:
Vid ingången av året har vi en dryg handfull anställda med lönestöd, inklusive lönebidrag. En dialog med
arbetsmarknadsenheten, AME, och Slussen sker för att hitta lösningar för att erbjuda fler platser.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

2. SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT ÖKA EXTERN MEDFINANSIERING,
EXEMPELVIS FRÅN EU, OM DET INTE MEDFÖR BESTÅENDE KOSTNADER
Status
Påbörjad
Kommentar:
Vi kommer att undersöka möjligheten att inleda ett samarbete med Vårgårda och Herrljunga kommun om
kartsystem. Vår gemensamma ambition är att vidareutveckla en långsiktig och förtroendefull samverkan
genom öppenhet och dialog. Det ömsesidiga åtagandet ska bidra till en gynnsam utveckling till nytta för
kommuninvånarna.
Förvaltningen kommer aktivt bevaka och söka bidrag och stipendier som kan finnas inom exempelvis planoch byggområdet, gata- och park samt kretslopp.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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3. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN FÅR I UPPDRAG ATT UNDERSÖKA HUR MAN KAN
MÖJLIGGÖRA FLER PRIVATA INITIATIV TILL BYGGNATION AV MINDRE OCH BILLIGA
LÄGENHETER
Status
Påbörjad
Kommentar:
Förbättrad och förstärkt dialog och samverkan mellan planenheten och kommunledningskontorets
exploateringsenhet inledd.
Översyn av plan- respektive exploateringsprocessen inledd.
Utvecklandet av forumet Gemensam beredning påbörjat.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

4. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT INOM RAMEN FÖR DET
KOMMUNALA UPPDRAGET EFFEKTIVISERA BYGGLOVSHANTERINGEN
Status
Påbörjad
Kommentar:
Handläggarstöd i form av handläggarhandbok under upprättande.
Renodling av handläggar-, koordinator- och administratörsrollerna inom bygglovsenheten pågår.
Förbättrad service och bemötande genom samarbete med näringslivenhetens företagslots under
etablerande.
Förbättrad service och bemötande genom aktuell och relevant information på hemsidan pågår.
Resursförstärkning i form av externt konsultstöd genomförd.
Modell för målstyrning på volym under uppbyggnad (beräknad införandetidpunkt i månadsskiftet augustiseptember).
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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5. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT ÖKA DEBITERINGSGRADEN
INOM PLAN- OCH BYGGLOVSVERKSAMHETEN FÖR ATT ÖKA
SJÄLVFINANSIERINGSGRADEN
Status
Påbörjad
Kommentar:
Debiteringsgraden inom planverksamheten följs upp, analyseras och bryts ned månadsvis för att kunna ge
beslutsunderlag till chefen för verksamheten.
När det gäller bygglovsverksamheten har ett arbete påbörjats för att på motsvarande sätt kunna ta fram
siffror och beslutsunderlag.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

6. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT SÄKERSTÄLLA ATT
BYGGHERREDRIVEN PLANPROCESS GENOMFÖRS OCH BLIR EFFEKTIV
Status
Påbörjad
Kommentar:
En (1) byggherredriven detaljplan antagen under perioden.
Utvärdering av genomförda byggherredrivna planprocesser kommer genomföras under tertial 3.
En kunskaps- och erfarenhetsbank för byggherredriven planprocess kommer att etableras under tertial 2
och 3.
Hemsidan ska utvecklas till att utgöra verktyg för byggherredriven planprocess under tertial 2 och 3.
Erfarenhetsutbyte av byggherredriven planprocess ska inledas med Härryda kommun under tertial 2.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT UTFORMA MER FLEXIBLA
DETALJPLANER I ENLIGHET MED TILLVÄXTPROGRAMMETS INTENTIONER
Status
Påbörjad
Kommentar:
Detaljplanerna i kommunens fyra tillväxtprojekt ska utformas som flexibla detaljplaner.
Vid detaljplanering av nya områden ska utrymme ges för större arkitektonisk generositet. Fler
användningsområden ska möjliggöras där det är möjligt.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

8. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT ÖKA DIALOGEN MED
VÄSTTRAFIK FÖR ATT U NDERSÖKA MÖJLIGHETERNA TILL UTÖKADE TURER MED
KOLLEKTIVTRAFIKEN.
Status
Påbörjad
Kommentar:
En kontinuerlig dialog förs med Västtrafik där dessa frågor har tagits upp.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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9. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT I DIALOG MED EXPLOATÖRER
UNDERSÖKA VILKA MINDRE BOSTADSPROJEKT PÅ PLANLAGD MARK SOM FINNS I
DAG, I SYFTE ATT PRIORITERA OCH SNABBEHANDLA DEM FÖR ATT FÅ FLER BOSTÄDER
PÅ PLATS
Status
Påbörjad
Kommentar:
Sedan årsskiftet förs löpande en dialog mellan samhällsbyggnadsnämndens ordförande och exploatörer om
planerade bostadsprojekt som kräver planändring, i syfte att prioritera och snabbehandla dem för att få fler
bostäder på plats.
En inventering av outnyttjad planlagd mark för bostadsändamål kommer att genomföras, i syfte att
prioritera och snabbehandla mindre bostadsprojekt för att få fler bostäder på plats.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

10. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT SE ÖVER INTERNA
RIKTLINJER, I SYFTE ATT BEDRIVA EN SNABBARE BYGGLOVSHANTERING
Status
Påbörjad
Kommentar:
Handläggarstöd i form av handläggarhandbok med styrande rutiner och mallar är under upprättande.
Modell för målstyrning på volym under uppbyggnad (beräknad införandetidpunkt i månadsskiftet augustiseptember).
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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11. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT UNDERSÖKA
MÖJLIGHETERNA FÖR ATT PÅ SIKT BYGGA EN HÅLLPLATS VID LÖVEKULLE FÖR
PENDELTÅG OCH BUSSAR
Status
Färdig
Kommentar:
Förvaltningen har tagit upp frågan med Västtrafik. I dagsläget finns inte några sådana planer ifrån regionen
på grund av kapacitetsbrist på banan. I nuläget finns inte heller tillräckligt resandeunderlag.

12. KOMMUNSTYRELSEN OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT,
GENOM AKTIVT SAMARBETE MED MARKNADENS INTRESSENTER, GENOMFÖRA EN
SNABBARE OCH EFFEKTIVARE PLAN- OCH EXPLOATERINGSPROCESS
Status
Påbörjad
Kommentar:
En översyn av plan-, bygglovs- samt exploateringsprocessen har påbörjats i syfte att förbättra möjligheterna
till parallella processer, för att därigenom effektivisera exploateringsprocessen.
Arenor för dialog genom bl.a. Närlingslivsrådet och Fastighetsägarföreningen har etablerats.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

13. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT PEKA UT ETT ANTAL LISOMRÅDEN FÖR ATT MÖJLIGGÖRA FLER STRANDNÄRA BOSTÄDER PÅ LANDSBYGDEN
Status
Påbörjad
Kommentar:
Årets uppdatering av ÖP:n ska innefatta en LIS-utredning
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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14. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT VIDTA ÅTGÄRDER FÖR ATT
UPPDATERA DETALJPLANER I DE NORRA DELARNA AV KOMMUNEN, FÖR ATT ÖKA
BYGGTAKTEN
Status
Påbörjad
Kommentar:
En sammanställning av gällande detaljplaner i de norra kommundelarna utifrån antagandeår och syfte med
förslag på omarbetning som inbegriper finansiering av planarbete, kommer att tas fram och underställas
nämnden för ställningstagande.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

15. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT GENOMFÖRA EN KLASSNING
AV JORDBRUKSMARK I KOMMUNEN MED FÖRSTA FOKUS PÅ STADSNÄRA OMRÅDEN
Status
Stoppad
Kommentar:
I dagsläget saknas en evidensbaserad metod för klassning av jordbruksmark. Uppdraget bedöms därför inte
kunna genomföras.
Uppdraget bedöms inte genomföras under 2019.

16. KOMMUNSTYRELSEN GES TILLSAMMANS MED SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
SAMT BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN I UPPDRAG ATT TA FRAM EN PLAN FÖR
SÄKER OCH TRYGG SKOLVÄG
Status
Påbörjad
Kommentar:
En dialog är påbörjad.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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17. SAMTLIGA NÄMNDER OCH BOLAGSSTYRELSER GES I UPPDRAG ATT SE ÖVER SIN
VERKSAMHET UR ETT INTEGRATIONSPERSPEKTIV I SYFTE ATT FÖRESLÅ LÄMPLIGA
INSATSER I KOMMUNENS SAMLADE INTEGRATIONSARBETE
Status
Påbörjad
Kommentar:
Vi för aktivt en dialog med AME för att matcha personer och arbetsplatser för att t ex erbjuda språkpraktik
under året.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

18. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT AKTIVT VERKA FÖR OCH GENOMFÖRA
FLERÅRSSTRATEGINS UTPEKADE VILJA
Status
Påbörjad
Kommentar:
Den förvaltningsgemensamma processen ärendeberedning är formaliserad, kvalitetssäkrad och
implementerad. De förvaltningsgemensamma processerna planering och investering kommer att
formaliseras, kvalitetssäkras och implementeras under tertial 2 och 3.
Plan- och bygglovsprocesserna kommer att formaliseras, kvalitetssäkras och implementeras under tertial 2
och 3.
Sammanslagning av VA- och Avfallsavdelningen till Kretsloppsavdelningen har genomförts under perioden.
Syftet med att samla verksamheterna under ett gemensamt ledningsparaply är bl.a. att bättre samutnyttja
övergripande lednings- och stödfunktioner för att öka den politiska måluppfyllelsen i verksamheten.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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19. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT REDUCERA SIN CENTRALA
ADMINISTRATION OCH FÖRESLÅ MÖJLIGHETER TILL FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE
EFFEKTIVISERINGAR
Status
Påbörjad
Kommentar:
Etablerandet av obemannad reception med bokningsterminalen Svea genomförd under perioden.
Etablerat samarbete med kommunledningskontorets upphandlingsenhet för att minska behovet att anlita
upphandlingskonsulter.
Kvalitetssäkrad ärendeberedningsprocess med omarbetning av tjänsteskrivelser leder till minskning av
administrativa resurser.
Implementering av Förenkla -helt enkelt och klarspråk under tertial 2 och 3.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

20. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT STÄRKA OCH UTVECKLA DEMOKRATIN
OCH I LÄMPLIGA FORMER ANVÄNDA SIG AV MEDBORGARDIALOG
Status
Påbörjad
Kommentar:
Medborgardialoger sker löpande i samtliga planer, som en del i plan- och bygglagens lagstadgade krav på
samrådsförfarande.
Det under perioden påbörjade arbetet med FÖP Staden Alingsås syftar till att involvera medborgarna i
utvecklingen av kommunens centrala delar och innehåller därför ett stort antal inslag av medborgardialog.
Under perioden har en nystart skett av kommunens Näringslivsråd. Samhällsbyggnadskontoret är en aktiv
part i detta forum. Syftet med Näringslivsrådet är att utgöra forum för medborgadialog med näringslivets
företrädare.
Under perioden har planering av Näringslivsforum den 15 maj genomförts. Samhällsbyggnadsnämnden och
samhällsbyggnadskontoret är medarrangör. Träffen syftar till att förbättra medborgardialog med
näringslivets företrädare. Ytterligare Näringslivsforum kommer att genomföras under tertial 2 och 3.
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Implementering av Förenkla -Helt enkelt och Klarspråk kommer ske under tertial 2 och 3.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

21. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT TA FRAM EN STRATEGI FÖR HUR
DIGITALA LÖSNINGAR GENOM EXEMPELVIS ARTIFICIELL INTELLIGENS KAN INFÖRAS I
SYFTE ATT MINSKA ADMINISTRATIONEN
Status
Påbörjad
Kommentar:
Vi kommer under året att arbeta med förvaltningens digitala strategi och vision och att kvalitetssäkra
processer och metoder som bidrar till snabbare digitalisering. Genom att utveckla och effektivisera det
digitala arbetet bidrar samhällsbyggnadskontoret till att Alingsås kommun kan förverkliga den gemensamma
e-strategin. Under året kommer vi att arbeta för fler e-tjänster, e-arkiv samt möjlighet till digital justering av
nämndprotokoll för att öka tillgängligheten och förbättra servicen. Ny digital reception är på plats.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

Intern kontroll
I samband med vårbokslut, delårsbokslut och årsbokslut presenteras resultatet av
genomförd internkontroll för nämnden. Alla internkontrollpunkter är påbörjade och
förväntas slutföras under året. Inga avvikelser har hittats. Se bilaga 1 för mer information.

Omedelbar åtgärd
Inga omedelbara åtgärder identifierades i Samhällsbyggnadsnämndens flerårsstrategi.

38
Sida 143 av 347

Ekonomi – Skattefinansierade verksamheter

Ekonomi

Skattefinansierade verksamheter
Sammanfattning
Totalt prognosticerar Samhällsbyggnadsnämnden i dagsläget ett underskott på ca 500 tkr.
Underskottet kan hänföras till bygglovsverksamheten och beror på lägre intäkter i
verksamheten än budgeterat.
När det gäller nämndens investeringar i den skattefinansierade verksamheten
prognosticeras i dagsläget en positiv avvikelse mot budget med totalt ca 158 tkr.

Drift

Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
2019

Vårbokslut
2019

Prognos
helår

Avvikelse
prognos/budget
2019

Vårbokslut
2018

Differens
2018/2019

41 691

10 231

39 803

-1 888

7 255

2 977

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Utdebitering personalkostnader
Övriga kostnader

-52 948
-4 348
-22 837
30 633
-46 211

-16 437
-1 249
-6 570
9 820
-14 273

-50 354
-4 331
-23 212
29 838
-46 264

2 594
17
-374
-795
-54

-13 231
-591
-8 587
10 459
-15 731

-3 206
-658
2 018
-640
1 458

Verksamhetens kostnader

-95 710

-28 709

-94 322

1 388

-27 682

-1 028

Verksamhetens
nettokostnader

-54 019

-18 478

-54 519

-500

-20 427

1 949

Kommunbidrag

54 019

18 006

54 019

0

18 034

-28

0

-472

-500

-500

-2 393

1 921

Årets resultat

Från och med 1 januari 2019 är Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden en
nämnd. I tabellen ovan har därför siffrorna för ”Vårbokslut 2018” justerats så att jämförelse
mellan 2018 och 2019 ska kunna göras.
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Årsprognos och eventuella åtgärder
För Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter prognosticeras ett
underskott med ca 500 tkr. Till följd av den lagändring som trädde i kraft per den 1 januari
2019 och som innebär en rabatt på bygglovsavgiften om handläggningstiden överskrider
10 veckor, förväntas intäkterna i bygglovsverksamheten bli lägre än budgeterat. För att nå
ett nollresultat togs på nämndsammanträdet i april en handlingsplan. Någon effekt har
ännu inte kunnat gå att se. Några av de åtgärder som ska genomföras inom
bygglovsverksamheten följer nedan:

•

Ett omfattande effektiviseringsarbete i syfte att öka genomströmningstakten av
ärenden samt minska antalet timmar per ärende.

•

Handläggarhandbok med rutiner och mallar ska tas fram för handläggarstöd.

•

Komplettering av tre konsulter.

•

Kompetensutveckling av handläggare.

•

Utveckla informationen till sökanden på kommunens hemsida för att i större
utsträckning kunna få in kompletta ansökningshandlingar.

•

Ta fram nyckeltal för att kunna styra verksamheten.

Nedan följer en förklaring till större prognosavvikelser per rad.
Verksamhetens intäkter förväntas i dagsläget bli ca 1 888 tkr lägre än budgeterat. Den
största avvikelsen är hänförlig till bygglovsverksamheten men avvikelsen beror också på
att personer som varit anställda med lönebidrag inom naturverksamheten inte kommer att
arbeta kvar hela året vilket innebär lägre intäkter i form av minskade lönebidrag men även
minskade personalkostnader med motsvarande belopp.
Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat med ca 2 594 tkr på grund av
vakanser. En förklaring är att när personal slutar så får verksamheten inte alltid in
ersättare direkt.
Köp av tjänster förväntas avvika negativt med ca 374 tkr. Till största del förklaras detta
av högre kostnader för konsulthjälp vid införandet av nytt ärendehanteringssystem i
bygglovsverksamheten.
Utdebitering personalkostnader förväntas bli ca 795 tkr lägre än budget. Bland annat
leder färre personer i verksamheten som tidsredovisar, till exempel på grund av vakanser,
till lägre förväntat utfall för denna post.
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När det gäller Övriga kostnader och Lokalhyror ses inga större avvikelser.

Förklaring till resultatet
Verksamheten har säsongsvariationer vilket leder till att det inte ger en rättvisande bild att
se enbart på utfallet under perioden januari – april. Kostnaderna för parkentreprenaden
ligger till exempel till stor del under sommarhalvåret.
Verksamhetens intäkter är lägre än en rakt periodiserad budget och beror framförallt på
lägre intäkter i plan- och bygglovsverksamheten.
Lokalhyrorna är lägre än en rakt periodiserad budget och beror framförallt på en
förväntad hyreskostnad senare i år.
Utfallet för personalkostnaderna ligger lägre än en rakt periodiserad budget och detta
beror på vakanser och sjukskriven personal.
Även utfallet för köp av tjänster är lägre än en rakt periodiserad budget. I denna post
hamnar kostnader för bland annat parkentreprenaden där merparten av tjänsterna utförs
under sommarhalvåret.
Utfallet för utdebitering personalkostnader (intäkt) är något lägre än en rakt
periodiserad budget. Detta beror främst på sjukskriven personal och vakanser i flera
verksamheter.
Övriga kostnader är lägre än en rakt periodiserad budget och hänger främst ihop med att
utdebitering av personalkostnader är lägre (se ovan).

Jämförelse mellan årets och föregående års resultat
Intäkterna är ca 2 977 tkr högre 2019 jämfört med 2018 främst på grund av att de
gemensamma resurserna redovisas som en försäljning av tjänst till Avfall, VA och
miljöskyddskontoret från och med 2019.
Även personalkostnader, lokalhyror samt köp av tjänster påverkas av det nya sättet att
redovisa gemensamma resurser på och differenserna på 3 206 tkr, 658 tkr respektive
2 018 tkr beror till stor del på detta.
Övriga kostnader och utdebitering personalkostnader påverkas av att mindre tid
redovisats än motsvarande period 2018.
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Investeringar
Nedan följer investeringsutfallet 2019 med en jämförelse mot budget samt utfall för
motsvarande period 2018. Utfallet ser i dagsläget ut att bli ca 158 tkr lägre än budget.
Jämfört med vårbokslutet 2018 så är utfallet 3 320 tkr högre 2019. Investeringsprojekt är
dock svåra att jämföra mellan åren då många projekt varierar från år till år.
Förklaringar till större avvikelser per investeringsprojekt finns i tabellen nedan.
(tkr)

Budget

Vår- Prognos
Avvikelse
VårDifferens
bokslut helår prognos/budget bokslut 2018/2019
2019
2019
2018

Expansionsinvesteringar

7 150

1 407

6 550

600

Nya cykelbanor enligt
Trafikplan

3 000

1 252

3 000

0

Stadsodling
Hundlekplatser
Förbättring
dagvattenhantering

150
150
250

9
3
0

150
150
250

0
0
0

Grönare stad

500

0

0

500

2 000
1 100

91
53

2 000
1 000

0
100

0

0

0

0

0

0

30 425

3 983

30 770

-345

1 518

2 465

500
3 000

40
247

500
3 000

0
0

Nya lekplatser
Ombyggnad
busshållplatser

32

1 375

Detta projekt
kommer inte igång,
hängde ihop med
bidrag från Boverket
som inte kommer att
ges 2019.
Troligen något
billigare än planerat.

Varav exploatering

Imageinvesteringar

Reinvesteringar
Fasta sittplatser
Lekplats upprustning
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(tkr)

Arbetsprogram Park
Utbyte av skyltar
Bro Gamla
Vänersborgsvägen

Budget

Vår- Prognos
Avvikelse
Vår- Differens Kommentar
bokslut
helår prognos/budget bokslut 2018/2019 avvikelse
2019
2019
2018
prognos/budget
2019
350
35
350
0
150
43
150
0
2 000
0
2 000
0

Primärkarta 2019
Parker, skyltar, lekplatser

1 500
100

155
23

1 500
100

0
0

Trädplantering, trädplan
Nolhaga park

400
4 000

0
216

400
3 500

0
500

Ospec arbetsprogram
gata

3 000

1 277

3 000

0

Mindre åtg. gatunätet
Mindre åtg. gc-nät
Järtas park

700
1 000
3 000

157
225
627

700
1 000
4 000

0
0
-1 000

Stadskärnan park
Spång Kongo
Naturreservat
Arbetsprogram Natur
Förädling av parkmark enl
parkplan

350
1 000
250
100
2 000

4
36
5
0
33

350
1 000
250
100
2 000

0
0
0
0
0

Asfalt Avskrivning > 5 år
ca 50 % av totalbehov

2 500

0

2 500

0

Gatubelysning
vägföreningar

200

0

200

0

GC-bro Lugnet

200

234

300

-100
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Förstudie är ej
påbörjad men
planerad.

Projektet kom igång
senare, varför
budgeterade medel
för 2018 ej användes
fullt ut (ca 1,5 milj
som inte
utnyttjades). Anbud
har inkommit och
lägsta anbud var 3,1
milj + 700 tkr till
Lekverket som
bygger objekten.

Rest från 2018.
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(tkr)

Inventarier Sveagatan
Maskiner och inventarier
gata
Inventarier natur
Maskiner natur
Mätutrustning GIS

Budget

Vår- Prognos
Avvikelse
Vår- Differens Kommentar
bokslut
helår prognos/budget bokslut 2018/2019 avvikelse
2019
2019
2018
prognos/budget
2019
500
365
500
0
3 000
18
3 000
0
25
100
500

0
0
168

25
100
168

0
0
332

Ärendesystem miljö/bygg

0

77

77

-77

Anpassningsinvesteringar

8 700

1 182

8 797

-97

Åtgärder buller
Fjärilsprojekt
GC-bana Kristineholmsv.
Åtgärder mot skredrisk
Säveån

50
200
4 500
1 000

0
0
966
0

50
200
4 500
1 000

0
0
0
0

Stadsmiljöåtgärder
Mariedal (park)
Trafiksäkerhetsåtgärder
Investeringar pga
dagvattenplan

2 000
250
400
300

-2
3
2
0

2 000
250
400
300

0
0
0
0

0
0
0

116
87
10

0
87
10

0
-87
-10

46 275

6 572

46 117

158

Projektering före projekt
Mariedalstippen
Kavlåsv gc-väg

Summa
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än planerat.

1 702

-520

3 252

3 320
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Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

Vårbokslut
Avvikelse
prognos/budget 2018
2019

Budget Vårbokslut Prognos
2019
2019
helår

Differens
2018/2019

Inkomster
Cirkulation Katrineholmsvägen

207

0

0

GC-bana Kristineholmsvägen

436

0

436

Hållplats Skogskullen

436

0

436

Hållplats Smedjegatan

273

0

273

Hållplats Sandbergsvägen

120

0

120

64

0

64

-207
0
0
0
0
0

1 535

0

0

-207

Biologisk mångfald i Mariedal

0
0
0
0
0
0

-varav exploatering
TOTALT INKOMSTER

0

0

I tabellen ovan skall förväntade investeringsbidrag redovisas.
För 2019 har Samhällsbyggnadsnämnden beviljats bidrag för bland annat tre hållplatser
samt GC-bana Kristineholmsvägen. När det gäller cirkulation Kristineholmsvägen så utgår
åtgärden då den inte klarade kraven som behöver uppfyllas för industriområdet. Istället
byggs en annan lösning än den som bidrag har sökts för vilket medför att prognosen för
detta bidrag blir noll. Inget utfall finns för januari-april varken för 2018 eller 2019.
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Avfall
Sammanfattning
Avfallsverksamheten prognosticerar ingen total avvikelse mot budget vare sig när det
gäller driften eller investeringarna.

Drift

Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
2019

Vårbokslut
2019

Prognos
helår

Avvikelse
Vårbokslut Differens
2018/2019
prognos/budget
2018
2019

50 873

15 777

52 377

1 503

15 298

479

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-17 895
0
-13 399
-10 082

-5 143
0
-6 186
-3 233

-15 543
0
-16 727
-10 458

2 352
0
-3 328
-376

-5 661
0
-4 247
-4 093

518
0
-1 939
860

Verksamhetens kostnader

-41 376

-14 562

-42 729

-1 352

-14 001

-561

-7 571

-2 545

-7 721

-150

-2 333

-212

1 925

-1 330

1 926

1

-1 036

-294

-800

-215

-801

-1

-266

51

1 125

-1 545

1 125

0

-1 302

-243

-1 125
0

198
-1 347

-1 125
0

0
0

0
-1 302

198
-45

Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Finansnetto
Årets resultat före reglering
till abonnentkollektivet
Reglering abonnentkollektivet
Årets resultat efter reglering
till abonnentkollektivet

Årsprognos och eventuella åtgärder
Avfallsverksamheten utgör en egen balansräkningsenhet och särredovisas. Eventuella
över- respektive underskott regleras gentemot avgiftskollektivet för att nå ett nollresultat.
Om utfallet vid 2019 års utgång hamnar i linje med nuvarande prognos kommer skulden
till abonnenterna då att uppgå till 1 323 tkr. Verksamheten erhåller inget kommunbidrag.
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Totalt sett avviker inte helårsprognosen från budget men dock finns avvikelser på radnivå.
Verksamhetens intäkter förväntas bli ca 1 503 tkr högre än budget. De ökade intäkterna
beror på ökade intäkter för deponerat material.
Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget med ca 2 352 tkr. Differensen beror
på lägre personalkostnader framförallt på åkeriet men även på grund av att
avdelningschef delas mellan VA och avfall i samband med att dessa verksamheter slås
ihop till den nya Kretsloppsavdelningen.
Köp av tjänster förväntas bli ca 3 328 tkr högre än budget. Detta på grund av ökade
kostnader för bland annat behandling av insamlat material men även kostnaderna för
inhyrda chaufförer ser ut att bli högre än budget.
Övriga kostnader förväntas bli ca 376 tkr högre än budget vilket beror på ökade
kostnader för reparationer av hämtningsfordon.

Förklaring till resultatet
Utfallet januari – april ligger på - 1 545 tkr. Detta kan inte regleras mot abonnenterna i sin
helhet (och påverkar därför kommunens resultat i vårbokslutet) eftersom skulden till
abonnenterna endast uppgår till 198 tkr vid årets början. Det ska jämföras med det
prognosticerade resultatet på ca + 1 125 tkr. Förklaringen till differensen är främst att
stora förväntade intäkter för mottagande av förorenade massor som deponeras på
Bälinge kommer senare under året.
Personalkostnaderna är lägre än en rakt periodiserad budget vilket beror på bland annat
lägre kostnader för timanställd personal, övertid samt att kostnader för avdelningschef
delas mellan avfalls- och VA-verksamheten i samband med att dessa verksamheter slås
ihop till den nya Kretsloppsavdelningen. Utfallet ligger dock i fas vid jämförelse med det
prognosticerade resultatet.
Att kostnaderna för köp av tjänst är högre än en rakt periodiserad budget beror på ökade
kostnader för behandling av insamlat material under våren. Utfallet är även högre vid
jämförelse med det prognosticerade resultatet.
Utfallet för övriga kostnader och avskrivningar är ungefär som en rakt periodiserad
budget. Utfallet ligger dock något lägre respektive något högre vid jämförelse med det
prognosticerade resultatet.
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Jämförelse mellan årets och föregående års resultat
Resultatet för de första fyra månaderna är totalt sett ca 243 tkr sämre än de första fyra
månaderna 2018. Den största avvikelsen är köp av tjänster som avviker negativt med
-1 939 tkr och beror på ökade kostnader för transporter samt behandling av slamavfall.

Investeringar
(tkr)

Budget

Reinvesteringar
Fordon
Kärl
Container
Maskiner och inventarier
Anpassningsinvesteringar
Sollebrunn ÅVC förbättring
Bälinge anläggning förbättring

Summa

Vårbokslut Prognos
2019
helår

Avvikelse
Vårbokslut Differens
prognos/budget 2018
2018/2019
2019

4 300

559

4 400

-100

3 000
1 000
300
0

0
472
0
87

3 000
1 000
300
100

0
0
0
-100

600

16

500

100

100
500

0
16

100
400

0
100

4 900

575

4 900

0

291

268

850

-834

1 141

-566

Ingen avvikelse mot budget prognosticeras totalt sett. Dock finns mindre avvikelser på
projektnivå bland annat på grund en obudgeterad reinvestering i maskiner och inventarier.
Utfallet är något lägre jämfört med föregående år.
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VA
Sammanfattning
Driftsprognosen för 2019 visar totalt på ett resultat i linje med budget. Intäkterna väntas bli
något lägre, men detta balanseras ut av att kostnaderna väntas bli lägre i motsvarande
utsträckning. Även årets investeringar prognosticeras hamna i nivå med budget.

Drift

Belopp i tkr

Avvikelse
prognos/
Budget Vårbokslut Prognos budget
2019
2019
helår
2019

Verksamhetens intäkter

63 638

20 644

Vårbokslut Differens
2018
2018/2019

63 337

-301

19 190

1 454

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-18 298
-290
-9 645
-20 605

-5 286 -16 933
-100
-293
-3 524 -10 149
-7 916 -21 061

1 365
-3
-504
-456

-5 487
-213
-2 091
-5 770

202
113
-1 434
-2 146

Verksamhetens kostnader

-48 838

-16 826 -48 436

402

-13 561

-3 265

Avskrivningar

-12 199

-4 051 -12 302

-103

-3 598

-453

Verksamhetens nettokostnader
Finansnetto
Årets resultat före reglering till
abonnentkollektivet
Reglering abonnentkollektivet
Årets resultat efter reglering till
abonnentkollektivet

2 601

-233

2 600

-1

2 031

-2 264

-4 646

-1 542

-4 645

1

-1 679

137

-2 045
2 045

-1 775
1 775

-2 045
2 045

0
0

352
-352

-2 127
2 127

0

0

0

0

0

0

Årsprognos och eventuella åtgärder
Helårsprognosen för 2019 ligger i linje med budgeterat resultat. Bakom detta nollresultat
återfinns dock både sänkta intäkter och sänkta kostnader enligt nedan.
Prognosen för intäkterna har justerats ned med drygt 300 tkr jämfört med budget på
grund av minskade intäkter från hantering av externslam. Orsaken är att reningsverket
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fortsatt haft problem med slammottagningen och därför inte har kunnat ta emot externslam
under årets första månader. Sedan mitten av mars fungerar slamhanteringen dock åter.
Prognosen för verksamhetens kostnader är samtidigt totalt 402 tkr lägre än budgeterat.
Nedan följer en förklaring till större prognosavvikelser per rad i resultaträkningen (se tabell
ovan).
Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat med 1 365 tkr dels till följd av en
organisationsförändring där VA och Avfall slås ihop till en gemensam avdelning samt dels
pga. senarelagd tillsättning av vakanser.
Köp av tjänster förväntas avvika negativt med ca 500 tkr. Till största del förklaras detta
av högre kostnader för slamhantering där orsaken är problem med rötningsprocessen,
vilket medför en större volym av slam. Vidare avviker kostnaderna för konsulthjälp negativt
då verksamheten ser ett större behov än budgeterat dels för inventering av pumpstationer
med avseende på arbetsmiljö, säkerhet och teknisk kondition samt dels på vattenverket
för arbete med riskanalys och kritiska styrpunkter i produktionen av vatten med
utgångspunkt i säkerheten för konsumenten.
De Övriga kostnaderna har prognosticerats bli 456 tkr högre än budgeterat. Detta beror
på högre kostnader för inköp av eldningsolja för uppvärmning till följd av problem med
värmepumpar samt rötningsprocess på verken. Vidare förklaras avvikelsen av högre
reparations- och underhållskostnader framförallt vid reningsverket i Nolhaga där utfallet
redan varit högt på grund av två större reparationsåtgärder på maskin- och rensutrustning
under våren.
Årets avskrivningar väntas falla ut ca 100 tkr högre än budgeterade medel medan de
finansiella posterna, vilka i huvudsak består i kostnader för kommunlån, ligger i linje med
budget.
För innevarande år har ett underskott på 2 045 tkr budgeterats för VA-verksamheten.
Nuvarande prognos visar på ett underskott i linje med budget och därför uppgår den
prognosticerade regleringen av resultatet gentemot abonnenterna till budgeterat
belopp.
VA-verksamheten utgör en egen balansräkningsenhet och särredovisas enligt
bestämmelserna i Lagen om allmänna vattentjänster samt bedrivs i enlighet med
självkostnadsprincipen. Eventuella över- respektive underskott regleras gentemot
avgiftskollektivet för att nå ett nollresultat. Den ingående balansen för skulden till
abonnenterna var budgeterad till 4 403 tkr. Årets förväntade negativa resultat uppgående
till 2 045 tkr skulle då inneburit att den utgående balansen vid årets slut skulle uppgått till
2 358 tkr. Vid årets ingång uppgick VA-verksamhetens skuld till abonnenterna emellertid
till endast 2 189 tkr eftersom resultatet år 2018 blev sämre än väntat. Detta innebär att
den utgående skulden per 2019-12-31 därmed väntas uppgå till endast 143 tkr.
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Förklaring till resultatet
Utfallet för perioden januari till april visar på ett underskott med 1 775 tkr före reglering
gentemot abonnenterna.
Jämfört med en rakt periodiserad budget (4/12 av årsbudgeten) är utfallet under våren
totalt nära 1 100 tkr sämre än budgeterat. Härav är intäkterna knappt 600 tkr lägre, vilket
främst beror på att slamintäkterna uteblev i början av året samt på att intäkterna för
anläggningsavgifter genererade från anslutning av fastigheter till det kommunala VA-nätet
varit lägre under årets första månader. Samtidigt har personalkostnaderna varit ca
800 tkr lägre på grund av omorganisation och på grund av vakanser som ej ännu tillsatts.
Kostnaderna för köp av tjänster avviker negativt med drygt 300 tkr på grund av ökade
volymer för slamtömning samt till följd av ökade konsultkostnader. Den största avvikelsen
på ca 1 000 tkr återfinns dock inom de övriga kostnaderna. Ett par större läckor under
våren har givit höga entreprenadkostnader inom ledningsnätsverksamheten samtidigt som
två större reparationsåtgärder på maskin- och rensutrustning utförts på
avloppsreningsverket i Nolhaga. Ytterligare en orsak är höga uppvärmningskostnader vid
vatten- och avloppsreningsverk.

Jämförelse mellan årets och föregående års resultat
Resultatet för perioden är totalt drygt 2 100 tkr sämre jämfört med föregående år före
reglering gentemot abonnenterna. Intäkterna är visserligen ca 1 450 tkr högre till följd av
årets taxehöjning på 9 % men eftersom kostnaderna har ökat med nära 3 600 tkr blir
avvikelsen ändå negativ jämfört med år 2018.
Verksamhetens kostnader har totalt fallit ut 3 265 tkr högre för perioden jämfört med
2018. Personalkostnaderna har varit något lägre på grund av personalförändringar, men
en del av avvikelsen speglar en förändring av hur vi redovisar kostnaderna för våra
gemensamma resurser på Sveagatan där dessa från och med 2019 i sin helhet ingår i
kostnadsslaget köp av tjänst. Samma gäller lokalhyrorna som därför också ser ut att vara
något lägre innevarande år. Köp av tjänst har därmed ett högre utfall vid en jämförelse
mellan åren. Ytterligare orsaker till att utfallet innevarande år är högre för köpta tjänster är
att slamtömningen varit dyrare liksom kostnaderna för konsulttjänster. Även övriga
kostnader är högre i år bl. a. på grund av ett par större läckor under våren på
ledningsnätet samt på grund av större underhållsåtgärder på avloppsreningsverket i
Nolhaga. Vid verken har även kostnaderna för uppvärmning samt kemikalier varit höga.
En VA-övergripande utbildningssatsning gjordes också under våren 2019, vilket inneburit
högre kostnader.
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Avskrivningarna ligger 453 tkr högre 2019 jämfört med 2018, vilket är en naturlig följd av
den fortsatt höga investeringstakten där fler projekt genomförs och aktiveras efter hand
och de totala avskrivningarna därmed kontinuerligt ökar.
Finansiella poster uppvisar sammantaget en lägre kostnad med 137 tkr jämfört med
förra året. Den totala långfristiga skulden till kommunen fortsätter att öka bland annat till
följd av den fortsatt höga investeringstakten men eftersom internräntan sänkts från 1,75 %
föregående år till 1,5 % år 2019 så är de finansiella kostnaderna lägre.
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Investeringar
Nedan följer en tabell som visar investeringsutfallet för bokslutsperioden. Avvikelserna
mellan helårsprognosen och budgeterad utgift kommenteras per projekt.
(tkr)

Budget

Expansionsinvesteringar
Varav Expansionsinvestering - VA
12910 Div
ledn.arbeten, serviser i
verksamhetsområde

19 350
16 850

9013
8 364

26 975
23 075

-7 625
-6 225

800

195

1 000

-200

150

24

150

0

2 000

50

7 500

-5 500

0

98

100

-100

9 000

7 701

11 000

-2 000

12919 Västra Bodarne

0

8

10

-10

Projektet i drift.
Tillkommande mindre
utgifter, ej budgeterade.

12984 Utb. inom
Röhult, Blåtj.v.
12936 Utr. för insaml.
av mätdata från
vattenmätare

0

22

40

-40

Tillkommande
lantmäteriersättningar

100

0

100

0

0

69

170

-170

200

0

0

200

12974 Sundet VA
utbyggnad inom omr.
12975 Hulabäck
utbyggnad VA

12969 Saxebäcken VA
utbyggnad inom omr.
12972 Skämningared/
Svanvik Utbyggnad VA

12902 Kontorsinredning ARV Nolhaga
(utökn. pers.)
13911 Ny
tryckstegr.stn. Östra
Ängabo

Vår- Prognos
bokslut helår
2019

Avvikelse
prognos/
budget
2019

Vår- Differens
bokslut 2018/
2018
2019

6 401
5 217
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prognos/budget 2019

2 612
3 147
Utgifter för akuta åtgärder
samt anl. av nya serviser.
Två mer omfattande
serviser förväntas göras
under året.

Ingår i VA-strategin för
Östra Färgen (etapp från
Svanvik till Lygnareds
camping). Tidigarelagd
byggstart.
Tillkommande
ledningsrättsersättningar.
Beräknat bli dyrare än
förhandlat samt delvis
förskjutet från 2018.

Ej budgeterad inv

Osäker prognos. Blir tot
dyrare än 200 tkr, tveksamt
om detta görs under 2019.
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(tkr)

13917 Västra Bodarne
Etapp 2

Budget

Vår- Prognos
bokslut helår
2019

Avvikelse
prognos/
budget
2019

Vår- Differens
bokslut 2018/
2018
2019

Kommentar avvikelse
prognos/budget 2019

4 500

0

1 500

3 000

12933 Nya brandposter
VA
12835 VA-anl
Knektegårdsgatan

0

0

300

-300

0

0

75

-75

12953 Tillbyggnad av
Gräfsnäs vattenverk

0

130

130

-130

100

12

100

0

13924 Ny vattentäkt
Bjärke
13926 Etapp 2
digitalisering
pumpstationer

0

55

200

-200

0

0

700

-700

Varav
Expansionsinvestering Exploatering VA

2 500

649

3 900

-1 400

2 500

0

0

2 500

Denna ospecificerade
budgetpost täcker endast
delvis specificerade
exploateringsprojekt nedan.

12846 T2 Norra delen
Tomtebog.

0

514

1 100

-1 100

12810 T3
Bergkullegatan
12829 Prästerydsvägen
VA
12826 Lövekulle Etapp
3 Skårsvägen

0

33

500

-500

0

54

650

-650

0

48

1 500

-1 500

Tomtebogatan nedläggning
i tidigare ursprängd VAschakt.
Utbyggnad av Skogskulleg
enl. detaljplan.
Fortsatt utbyggnad för villor
enligt antagen detaljplan.
Utbyggnad enligt antagen
detaljplan.

13907 Tillb. Huvudbyggnad Färgens VV

Ospec. Projekt

Försenat. Projektering ej
påbörjad pga att
lantmäteriförrättning av
tomtindelning ej är klar.
Ej budgeterad investering.
Utgifter avseende lösning
för ökat dagvattenflöde från
nybyggnation i området
Brogården.
Budgeterat 2018 dock
försenad byggnation pga
personalomsättning hos
upphandlad entreprenör.

Projektering ny vattentäkt,
ej budgeterat.
Budgeterat på projekt
12987

1 184
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(tkr)

Budget

Vår- Prognos
bokslut helår
2019

Avvikelse
Vår- Differens
Kommentar avvikelse
prognos/ bokslut 2018/
prognos/budget 2019
budget
2018
2019
2019
-100
Tillkommande utgifter.

12860 Östra Ingared VA Kärrbogärdev.
12832 Strandstigen

0

0

100

0

0

50

-50

Imageinvesteringar

0

0

0

0

0

0

29 500

8 826

29 366

134

3 267

5 559

0
0
2 000

24
20
40

24
20
50

-24
-20
1 950

0

623

623

-623

5 000

618

5 000

0

0

0

500

-500

500

0

0

500

12914 Renovering av
tak och plåtarbeten
Sandviksvägen pstn

500

0

25

475

12917 Savannen pstn
renovering

200

150

500

-300

11 000

5 992

11 000

0

300

0

300

0

Reinvesteringar
Inventarier
Maskiner
12942 Byte av
dricksvattenpump
Hjälmared
12940 Datorisering
Hjälmared och yttre
anläggningar
12989 Ombyggnad, ny
rötkammare
12907 Utbyte
doserpumpar ALG
12954 Renovering
pumpar ARV Nolhaga

12912 Inv i samband m
ledningsunderhåll
12921 Bassänger
renovering ARV Nolhaga

Tillkommande
återställningsarbeten.
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Geologisk undersökning klar
men projektet senareläggs.
Inväntar rekrytering av
projektledare till VA.
Förskjuten från 2018.
Utvidgning av projektet på
grund av förändrade
förutsättningar.

Budgeterat 2018 men
förskjutet till 2019.
Utreder om pumparna
istället skall bytas till nya
pumpar. Görs ej 2019
Endast nya dörrar 2019
samt lagning innertak.
Parallellt utreds helt ny
pumpstation.
Förberedande arbete 2019.
Utreder helt ny
pumpstation.
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(tkr)

Budget

Vår- Prognos
bokslut helår
2019

Avvikelse
Vår- Differens
Kommentar avvikelse
prognos/ bokslut 2018/
prognos/budget 2019
budget
2018
2019
2019
-50
Mer omfattande arbete än
väntat. Akuta
arbetsmiljöproblem med
mycket höga halter
svavelväte i luften inomhus.

12923 Utbyte
ventilation & värme,
avlopp maskinbyggnad
ARV Nolhaga

500

280

550

12905 Byte av låg och
hög spänningsställverk

500

0

200

300

12952 Omläggning av
tak på filtersal,
Hjälmareds vattenverk

1 500

3

1 500

0

12930 Ventilation
eftersedimentering ARV
Nolhaga

500

18

18

482

0

273

400

-400

1 600

42

1 600

0

13910 Utbyte av
dricksv.pumpar Klintens
tryckstegr.stn.

150

0

0

150

13903
Utomhusbelysning ARV
Nolhaga

250

213

300

-50

1 000

0

500

500

4 000

6

4 000

0

12959 Anläggn. för
brutet vatten,
försedimentering ARV
Nolhaga
13905 Utbyte
pumpstation
Gudmundsgatan

13916 Renovering
pumpstationer
12993 Utbyte
Kristineholms
pumpstation
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Blir totalt mer omfattande
än 500 tkr, dock senarelagt
och endast förstudie 2019
(avknoppningsprojekt från
12989).
Något osäker prognos pga
oklar omfattning av
projektets storlek.
Ej prioriterat 2019.

Ej budgeterad inv. som
färdigställs första halvåret
2019.

Ytterligare utredning krävs.
Är ett önskemål från
Räddningstjänsten men ska
i så fall bekostas av
kommunen, ej av VAkollektivet.
Visst arbete återstår, något
dyrare än budgeterat.
Färre åtgärder än
budgeterat pga. resursbrist.
Upphandling pågår.
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(tkr)

Budget

Vår- Prognos
bokslut helår
2019

Avvikelse
prognos/
budget
2019

Vår- Differens
bokslut 2018/
2018
2019

Kommentar avvikelse
prognos/budget 2019

13901 Utbyte
dricksv.pumpar &
kringutr. Gräfsnäs
tryckstegr.stn

0

34

300

-300

Ej budgeterad investering.

13904 Slampump
försedimentering

0

109

150

-150

13908 Nya
värmepumpar Färgens VV

0

20

300

-300

Ej budgeterad investering.
Montage och elarbete
kvarstår.
Ej budgeterad investering
pga. att pumparna
havererat.

13913 Renovering
lunchrum & kapprum
Färgens VV

0

0

200

-200

Ej budgeterad investering.

13906 Pstn
Grindstugan nya pumpar

0

182

250

-250

Ej budgeterad investering i
pumpar samt ev styrning &
larmhantering pga haveri.

13918 Pstn Skår sjön
pumpar mm
13919 Ny slampump
eftersedimentering
13920 Pstn Svalåsvägen
pump mm

0

90

100

-100

Ej budgeterad investering.

0

0

100

-100

Ej budgeterad investering.

0

90

100

-100

Ej budgeterad investering.

Nya skyltar för
vattenskyddsområden

0

0

256

-256

Utbyte av skyltar för
vattenskyddsområden
utmed vägar pga. lagkrav.

13925 Ny
tryckluftskompressor (Nr
2) Färgens VV

0

0

100

-100

Ny tryckluftskompressor
pga. haveri.

13929 Nya motorer
inkommande
snäckskruvar ARV

0

0

400

-400

Tillkommande investering.

9 300

1 661

14 264

-4 964

Anpassningsinvesteringar

1 036
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(tkr)

12987 Datorisering
pumpstationer

Budget

Vår- Prognos
bokslut helår
2019

Avvikelse
prognos/
budget
2019

Vår- Differens
bokslut 2018/
2018
2019

Kommentar avvikelse
prognos/budget 2019

1 200

160

500

700

12913 Installation av
reservkraftsuttag i
strategiska stationer inom
kommunen

100

0

0

100

12927
Dagvattenåtgärder
12920 Huvudledningar
Alingsås Tätort (inkl.
byggnation av ny
ventilkammare)

950

86

1 250

-300

Tillkommande åtgärder.

0

17

17

-17

Tillkommande åtgärder.

12951 Nödvattenbrunn
Nolhaga

300

39

300

0

12955 Slammottagning
Sävelund

0

172

172

-172

5 000

892

7 000

-2 000

13900 Ny tryckluftskompressor Färgens VV

0

0

25

-25

12992 Nya portar ARV
Nolhaga

0

260

300

-300

13902 Brandlarm ARV
Sbn

0

0

25

-25

12938 Flytt av
ledningar för E20
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Pågår och påskyndas för att
anpassas efter lagkrav om
övervakning av PS. 700 tkr
dock prognosticerat på del
2 av detta projekt, nr
13926. (Tot. Inv. >4milj.)
Ej prioriterat. Strategiska
stationer förses med egna
reservkraftsaggregat.

Vattendom och
kontrollprogram klart.
Ansökan om bygglov är
inlämnat, avvaktar besked.
Oklart när byggnation kan
påbörjas.
Restarbeten för att få
stationen att fungera.
Tidigare tryckning av
vattenledning (V 500) under
E-20 vid Kristineholm
fördyrar utgifterna 2019.
Ej budgeterad inv.
Tillkommande utgifter på
investering från 2018.
Ej budgeterad inv.
nödvändig pga. arbetsmiljö/
säkerhetsrisk.
Avslutande åtgärder.

Ekonomi – VA

(tkr)

Budget

12966 Reservkraftverk
ARV Sbn

Vår- Prognos
bokslut helår
2019

Avvikelse
Vår- Differens
Kommentar avvikelse
prognos/ bokslut 2018/
prognos/budget 2019
budget
2018
2019
2019
300
Ej prioriterat.

300

0

0

1 200

0

1 200

0

0

9

200

-200

250

0

250

0

13921 Byte styrsystem
Sbn ARV
13909 Låscylinderbyte
ARV & pstn
13923 Datorisering ARV
Nolhaga
13922 Ny grind &
övervakning ARV Sbn
13927 VVX
Rötkammare ARV
13928 Ny
mätutrustning
parshallränna ARV

0

0

500

-500

Tillkommande projekt.

0

0

525

-525

Tillkommande projekt.

0

27

750

-750

Tillkommande projekt.

0

0

250

-250

Tillkommande projekt.

0

0

750

-750

Tillkommande projekt.

0

0

250

-250

Tillkommande projekt.

Generell neddragning

0

0 -12 455

12 455

13914 Ny grind &
staket ARV Nolhaga
13912 Ombyggn.
omklädningsrum Färgens
VV
13915 Asfaltering &
markarbeten ARV
Nolhaga

Summa

58 150

19 499

58 150

0 10 705

Osäker prognos och belopp
2019. Nivån på skalskydd
utreds.
Ej budgeterad investering.

8 795

Investeringsutfallet för perioden uppgår till 19 499 tkr, vilket indikerar ett årsutfall i linje
med budget.
Investeringsutgifterna på projektnivå prognosticeras att uppgå till 70 605 tkr för år 2019,
vilket överstiger budget med totalt 12 455 tkr. En generell neddragning har dock gjorts av
investeringsutgifterna på övergripande nivå för att nå budgeterad investeringsnivå för året.
Detta eftersom det så pass här tidigt på året finns en ganska stor osäkerhet i prognosen
då många av investeringsprojekten, både i projekteringsfas och utförandefas, ständigt får
anpassas efter ny information och tillkommande faktorer som i sin tur påverkar det slutliga
59
Sida 164 av 347

Ekonomi – VA

utfallet. Den övergripande bedömningen är därför att en rimlig investeringsprognos för
året, baserat på erfarenhetsmässiga bedömningar samt befintlig utförarkapacitet, bör
hamna i nivå med budget.
Utfallet för perioden innevarande år ligger totalt 8 795 tkr högre än utfallet år 2018. Utfallet
mellan åren är svårt att jämföra då investeringsprojektens antal och omfattning varierar
mycket mellan åren. Skillnaden ligger dock främst inom området reinvesteringar (5 559
tkr) där det varit en större investeringsvolym våren 2019 då utgifterna för
ledningsunderhåll har varit betydligt högre jämfört med förra året med större VA-arbeten
på ett flertal gator våren 2019. Reinvesteringarna har också ökat på grund av ett stort
behov av att byta ut gammal utrustning på verk och pumpstationer. Vidare har utgifterna
hittills i år varit högre jämfört med föregående år inom området expansionsinvesteringar
(2 612 tkr), främst då för VA-utbyggnaden i området Skämningared/Svanvik. Fokus förra
våren låg istället på utbyggnaden av VA inom Sundetområdet. Även inom området
anpassningsinvesteringar har utfallet i år varit högre än föregående år (624 tkr), vilket
även här beror på eftersatt underhåll inom verk och pumpstationer där intensivt arbete
pågår för att få anläggningarna i det skick som krävs med avseende på driftsäkerhet och
arbetsmiljökrav.

Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid
VA-verksamheten får förutbetalda intäkter från de anläggningsavgifter som tas ut i
samband med att fastigheter ansluts till det kommunala VA-nätet. Endast 5 % av de
debiterade anläggningsavgifterna resultatförs som en direkt intäkt under innevarande år.
Resterande del (95 %) av den debiterade avgiften anses vara förutbetald, dvs. betald i
förtid. Denna del periodiseras/fördelas därför framåt i tiden och genererar månatliga
intäkter under anläggningens resterande livslängd. Dessa intäkter möter de kostnader
verksamheten haft i form av avskrivningar på de investeringar som gjorts i VA-nätet.
Anläggningsavgifterna delas i nedanstående tabell upp i två delar. Dels
anläggningsavgifter inom ordinarie VA-verksamhet, dels avgifter som tas ut i samband
med utbyggnad av exploateringsområden.

Tkr
Inkomster
- Anläggningsavgifter VA
Strötomter
(02801)

Avvikelse
prognos/
Budget Vårbokslut Prognos budget Vårbokslut Differens
2019
2019
helår
2019
2018
2018/2019

8 013

1 475

11 267

-3 254

1 747

4 180

215

2 850

1 330

801
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Kommentar avvikelse
Prognos/Budget

-272
Större bostadsprojekt som är
-586 försenade.

Ekonomi – VA

Tkr

Avvikelse
prognos/
Budget Vårbokslut Prognos budget Vårbokslut Differens
2019
2019
helår
2019
2018
2018/2019

Kommentar avvikelse
Prognos/Budget

Röhult Blåtjärnsv.
(02802)

428

142

570

-143

152

Simmenäs
(02811)

238

360

855

-618

92

470

903

-432

817

95

722

I huvudsak debiterat 2018.

133

Fördröjning då obebyggda
tomter enl gällande plan
-191 avvaktar ny detaljplan.

NV Sävelund
(02810)
(Tomtered)
Norsesund
(02805)
Saxebäcken
överföringsledning
(02814)
Saxebäcken VA
inom området
(02814)
Utbyggnad inom
Östra Färgen inkl.
överföringsledning
(02812)
Västra Bodarne
(02818)
- Anläggningsavgifter
Exploatering VA
Lövekulle etapp 3
Skår (02852)
Östra Ingared
(02813)
Frostvägen
(02826)
Prästerydsvägen
(Rosendal)
(02862)

Tokebacka VA
(02819)

133

0

437

0

En tillkommande större
byggnation som ansluts.

191

Fördröjning då obebyggda
tomter enl gällande plan
avvaktar ny detaljplan.

437

1 074

564

5 700

-4 627

238

195

295

-57

8 393

2 167

6 802

1 591

333

Någon tillkommande
-11 anslutning.
Tillkommande anslutning av
delar av G:A Simmenäs pga.
267 snabb utbyggnad.

713

-380

1 900

1 492

1 900

0

238

0

0

238

760

0

380

380

1 078

556

1 078

0

510

Debitering delvis förskjuten
från 2018 till andra halvåret
2019 pga. försening. Något
54 osäker prognos.
195 Tillkommande objekt.

552
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1 615
Detaljplanen är försenad från
2018 => fler anslutningar
2019 än budgeterat.
1 492
Försenat. Detaljplan ej klar.
Försenat. Byggnation av
gata- och VA-ledningar
0 pågår.

556

Ekonomi – VA

Avvikelse
prognos/
Budget Vårbokslut Prognos budget Vårbokslut Differens
2019
2019
helår
2019
2018
2018/2019

Tkr
Nordöstra
Stadsskogen
(Stadsskogen
Planering AT) inkl.
Grankullegatan
Ragnehillsgatan
(02844)

Västra
Bergkullegatan
Norsesundsvägen
(02894)
Lövekulle etapp 1
fritid (02837)
TOTALT
INKOMSTER

1 900

0

2 090

-190

119

0

0

119

1 425

0

0

1 425

356

119

356

0

285

0

18 069

-1 663

285
16 407

3 642

433

Kommentar avvikelse
Prognos/Budget

(Avgift avser Ädellövsskogen
-433 2,3,4).
Byggnation ej påbörjad.
Försenad byggstart från
2018. Gata & VA byggs
under 2:a halvåret 2019 =>
inga anslutningar detta år.

119

0

2 299

1 343

Förutbetalda intäkter avseende anläggningsavgifter för vatten och avlopp uppgick under
perioden till 3 642 tkr och utgörs till största delen av intäkter från anslutning av abonnenter
i områdena Östra Ingared, Östra Färgen samt Tokebacka (se vidare i ovan tabell).
Årsprognosen för anläggningsavgifterna uppgår till 18 069 tkr, vilket är 2 299 tkr högre än
budgeterat. Som tabellen visar finns det avvikelser mot budget inom flera områden men
den största orsaken till överskottet är anslutning av abonnenter i Östra Färgen och
förklaras i huvudsak av försenad utbyggnad där debiteringen av delar av utbyggnaden
skulle gjorts under 2018 men förskjutits till 2019.
De förutbetalda intäkterna är totalt 1 343 tkr högre för bokslutsperioden innevarande år
jämfört med år 2018. Den här typen av utgifter är dock svåra att jämföra mellan åren då
byggnationen kan variera kraftigt mellan olika områden, år samt rådande konjunktur.
Debitering av anläggningsavgifter följer den takt som fastigheter bebyggs inom
kommunens VA-verksamhetsområden. Var, och i vilken takt, byggnationen sker styrs av
efterfrågan. Den största avvikelsen mellan åren beror dock på ett stort antal anslutningar
av abonnenter i området Östra Ingared under våren 2019.
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Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning
Nya tjänster som bygglovskoordinator och arbetsledare på Reningsverket har inrättats.
Därutöver har 5 nya tjänster tillskapats inom VA. Tjänsterna inom VA är delvis tillsatta
med interna sökande där alla ersättningsrekryteringar ännu inte är helt klara. Antalet
anställda förväntas därmed öka något fram till sommaren.
Det gynnsamma konjunkturläget och dess påverkan på arbetsmarknaden innebär stora
utmaningar vid all rekrytering. Antalet behöriga sökanden med erforderlig kompetens och
erfarenhet är fortsatt lågt och samhällsbyggnadskontorets attraktivitet som arbetsplats
måste öka. De flesta rekryteringarna kan avslutas med anställning och befintlig personal
gör ett föredömligt arbete med introduktion och upplärning av nya kollegor. De största
utmaningarna vid rekrytering fortsätter att vara inom plan- och bygglovsverksamheterna.
Inom enheterna vattenverk respektive reningsverk pågår en planerad
kompetensbreddning inom respektive enhet för att minska sårbarhet och säkerställa
kompetensöverföring inför framtida pensionsavgångar. Nya stödsystem för såväl bygglov
som avfall gör att kompetensutvecklig inom det digitala området sker på ett naturligt sätt.
Månadsavlönad
2019-04-26

Antal
personer

Antal
anställningar

Antal
årsarbetare

Medelålder

Sysselsättningsgrad (snitt)

AID-struktur

141

142

139,4

46,6

98%

Administration

35

35

34,6

46,3

99%

Handläggar- och administratörsarbete

19

19

18,6

47,4

98%

Ledningsarbete

16

16

16,0

45,1

100%

1

1

1,0

51,0

100%

Kultur turism
Teknikarbete

106

106

103,8

46,6

98%

Hantverkararbete m m

24

24

23,5

48,4

98%

Ingenjörer

24

24

24,0

46,7

100%

Renhållningsarbete

22

22

21,3

45,2

97%

Tekniker

21

21

20,0

51,8

95%

Teknisk handläggare

15

15

15,0

38,3

100%
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Andel timavlönade
Antalet övertidstimmar motsvarar 3,3 heltidsarbetare under perioden, att jämföra med 6,12
heltidsarbetare samma period 2018. Övertid kommer fortsatt att finnas till följd av att
verksamheten kräver personal i beredskap. Beredskapen leder till uttag av
övertidsersättning, dock med en markant minskning av antalet övertidstimmar jämfört med
samma period 2018, motsvarande 3 heltidsarbetare till dagens 0,9 heltidsarbetare. Utfallet
visar att det långsiktiga arbetet med planerad bemanning nu ger resultat. Nyttjandet av
timavlönad arbetskraft har under motsvarande period sjunkit från 2,4 heltidsarbetare till
1,3 inom Avfallsverksamheten (del av Kretsloppsavdelningen). På hela förvaltningen var
nyttjandet av timanställd personal motsvarande 2,2 heltidsarbetare under perioden, att
jämföra med 4 stycken under samma period 2018.
Andel delade turer
Inga delade turer finns.

Arbetsmiljö
Samhällsbyggnadskontorets arbetsmiljömål är att göra målmedvetna, långsiktiga
satsningar inom arbetsmiljöområdet. Ett aktivt arbete med att bryta ner
samhällsbyggnadsnämndens mål och uppdrag till avdelnings- och enhetsnivå har
genomförts under perioden. Det förvaltningsgemensamma arbetet med intern
verksamhets- och metodutveckling som inletts under perioden förväntas leda till
förbättringar inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsskador och tillbud
Antalet tillbud kopplat till den psykosociala arbetsmiljön har ökat markant under perioden.
Detta bedöms bero på dels riktade uppmaningar att anmäla tillbud som är kopplade till
den psykosociala arbetsmiljön, dels på att den psykosociala stressen har ökat som en
konsekvens av ökade krav utan motsvarande resursökning. Dessa tillbudsanmälningar
bearbetas både individuellt med varje berörd medarbetare och tas med som ett underlag i
verksamhetsutvecklingsarbetet.
Samhällsbyggnadskontorets utförarenheter gör från 2019 även tillbudsanmälningar som
gäller tekniska fel i utrustning, då vi i dagsläget inte har något annat system för detta.
Under perioden har det inträffat 3 tekniska tillbud.
För de arbetsskadeanmälningar som beror på handhavandefel och halkolyckor säkerställs
att rutiner och riktlinjer inom arbetsområdet uppdateras och följs. Information till berörda
medarbetare sker på APT.
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Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ

2018

2019

Differens 2018-2019

Tillbud

2

18

+16

Arbetsskador

7

11

+4

Sjukfrånvaro1
Ett säkerställt och därmed fullt rättvisande underlag för sjukfrånvaron under perioden kan
till följd av eftersläpningar påvisas först i slutet av maj.
Under perioden har sjukfrånvaron sjunkit och en försiktigt positiv utveckling kan skönjas.
Att komma till rätta med längre sjukfrånvaroperioder är ett långsiktigt arbete som sker
tillsammans med de medarbetare som berörs. Ansvariga chefer arbetar aktivt med att
återfå sjukskrivna medarbetare i arbete, där så är möjligt beroende på sjukfrånvaroorsak.
De anpassningar som krävs för en återgång genomförs, där så är möjligt.
En viss ökning av sjukfrånvaron har skett i vissa åldersintervall, vilket delvis kan förklaras
av att förhållandet långtidssjukskrivna och antalet i åldersgruppen ger oproportionerligt
stora procentuella förändringar och att några långtidssjukskrivna har bytt åldersintervall
mellan åren. En något högre andel kvinnor är sjukskrivna men skillnaden har minskat
något från 2018 till 2019.
För att öka frisknärvaron arbetar samhällsbyggnadskontoret aktivt med en rad
friskfaktorer, såsom att höja kvalitén på APT och utvecklingssamtal och att bedriva ett
aktivt rehabiliteringsarbete enligt kommunens riktlinjer, i syfte att stötta medarbetare på
bästa sätt för tidig återgång i arbete. Arbetet förväntas ge positiv effekt i
medarbetarenkäter under kommande period och högre NMI.

1

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.

65
Sida 170 av 347

Personal

Tabell, sjukfrånvaro i %
2018

2019 Differens 2018-2019

1-14 dagar

3,2

2,7

-0,5

1-59 dagar

4,8

3,7

-1,1

> 60 dagar

4,0

2,7

-1,3

< 29 år

6,3

7,5

+1,2

30-39 år

13,4

4,4

-9,0

40-49 år

8,7

11,0

+2,3

50-55 år

4,2

4,7

+0,5

> 56 år

6,3

5,5

-0,8

Kvinnor

10,3

7,8

-2,5

Män

6,9

5,7

-1,2

Totalt

8,0

6,4

-1,6
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Sammanfattande analys

Sammanfattande analys vårbokslut
Från och med 1 januari 2019 är Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden
sammanslagna och verksamheten är samlad i en (1) gemensam förvaltning –
Samhällsbyggnadskontoret.
Av samhällsbyggnadsnämndens Flerårsstrategi och samhällsbyggnadskontorets
verksamhetsplan framgår att fokus under verksamhetsåret 2019 är främst intern
verksamhets- och metodutveckling, i syfte att förbättra den politiska måluppfyllelsen och
öka framdriften i verksamheterna. Detta arbete är påbörjat under perioden, vilket framgår
av redovisade påbörjade och planerade aktiviteter.
Aktiviteter är påbörjade eller planerade inom samhällsbyggnadsnämndens samtliga
åtaganden/mål. Konkret måluppfyllelse i form av uppnådda nyckeltal kan emellertid
påvisas först vid verksamhetsårets slut, då samtliga mätningar är genomförda.
Med något undantag har samtliga kommunfullmäktiges uppdrag till
samhällsbyggnadsnämnden påbörjats under perioden. Förutsatt att inga större
oförutsedda händelser inträffar bedöms dessa vara genomförda vid verksamhetsårets
slut.
En utmaning är långa handläggningstider inom bygglovsverksamheten vilket får till följd att
intäkterna inom denna verksamhet förväntas bli lägre än budgeterat. I nuläget innebär
detta att nämnden prognosticerar ett underskott med 500 tkr. Ett kraftfullt åtgärdsprogram
kommer att genomföras inom bygglovsverksamheten under året för att effektivisera
verksamheten och säkerställa en likvärdig, rättssäker och ändamålsenlig
bygglovshandläggning. En ny styrmodell kommer att införas, en handläggarhandbok
kommer att upprättas och implementeras, nya faktureringsrutiner kommer att införas och
möjlighet till resursförstärkning på handläggarsidan genom samarbete med andra
kommuner kommer att undersökas och om möjligt genomföras.
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Internkontroll

plan/löpande process
plan:
upphandling
ekonomi

identifierad risk
Vi följer inte ramavtal

Vad ska kontrolleras?
Att beställare följer
gällande ramavtal

utförare
av
presentation
kontroll metod
till nämnd
status
Kommentar
Controller Stickprov Årsbokslut
påbörjad Upphandlingsavdelningen
centralt hjälper oss att
följa upp inköp där vi
eventuellt saknar avtal.
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plan/löpande process
plan:
Tidsredovisning
ekonomi/
verksamhet

identifierad risk
Ofullständig tidsredovisning
kan leda till bristande
verksamhetsuppföljning samt
underfinansiering

utförare
av
Vad ska kontrolleras?
kontroll metod
Att de handläggare som ska Controller Analys
redovisa på projekt gör
detta korrekt innan ”bryt”
för tidsredovisningen
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presentation
till nämnd
status
Vårbokslut, påbörjad
delårsbokslut
samt
årsbokslut

Kommentar
I dagsläget finns inga
större avvikelser utan de
flesta tidsredovisar på ett
korrekt sätt.

Bilaga 1 - Internkontroll

plan/löpande process
plan:
Bygglov
ekonomi/
verksamhet

identifierad risk
Risk att de lagstadgade
handläggningstiderna för lovoch anmälningsärenden inte
klaras, vilket leder till att
avgiften behöver rabatteras
och verksamhetens intäkter
då sjunker

Vad ska kontrolleras?
Uppföljning av
handläggningstider för
samtliga beslut i lov- och
anmälningsärenden samt
redovisning av ev rabatt på
avgift på grund av
överskriden
handläggningstid
(båda ackumulerat)

utförare
av
kontroll metod
Controller Analys
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presentation
till nämnd
status
Vårbokslut, påbörjad
delårsbokslut
samt
årsbokslut

Kommentar
I dagsläget är det svårt
att ta fram korrekta
handläggningstider men
systemet förväntas klara
av detta senare under
året. Vi vet dock att
handläggningstiderna
inte följs och att detta
kommer att leda till
avgiftsrabatter under
2019 (se även ekonomisk
prognos).

Bilaga 1 - Internkontroll

plan/löpande process
plan:
upphandling
verksamhet

identifierad risk
Har vi god kontroll över när
våra förvaltningsspecifika
avtal behöver förnyas eller
förlängas så att vi inte står
utan avtal vilket kan få
konsekvenser för både
verksamheten och ekonomi.

Vad ska kontrolleras?
Finns rutin för avisering
inom rimlig tid för
eventuell avtalsförnyelse

utförare
av
kontroll metod
Controller Analys
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presentation
till nämnd
status
Kommentar
Årsbokslut
påbörjad Vi utreder tillsammans
med
upphandlingsavdelningen
om hur rutinen fungerar
idag och om vi kan
förbättra denna.

Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2019-05-14

§ 32 2019.013 MN

Vårbokslut 2019 (EC 2019-732)
Ärendebeskrivning
Enligt styrmodellen görs bokslut tre gånger per år: vårbokslut per 30 april, delårsbokslut per
31 augusti och årsbokslut per den 31 december. Utöver en ekonomisk redovisning i
vårbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första fyra
månader samt hur det av kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande
planering.
I vårbokslutet följs även nämndens åtaganden, uppdrag och internkontroll upp.
Vårbokslutet består även av en personaluppföljningsdel.

Beredning
Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 3 maj lämnat följande yttrande:
För Miljöskyddsnämnden prognosticeras ett nollresultat.
Investeringsutgiften i nytt ärendehanteringssystem förväntas bli enligt budget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde den 7 maj, § 26.
Förslag till beslut på sammanträdet
Björn Albinson (C) föreslår följande tillägg i vårbokslut 2019:
På sidan 5 under den första rubriken Kommentar läggs följande text till
 Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
Björn Jernskiegg (SD) föreslår följande tillägg i vårbokslut 2019:
På sidan 5 under andra rubriken Kommentar läggs följande text till
 Åtagandet bedöms som helt uppfyllt.
Johan Larsson Utter (S) föreslår följande tillägg i vårbokslut 2019:
På sidan 8 under första rubriken Kommentar läggs följande text till
 Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
Holger Andersson (L) föreslår följande tillägg i vårbokslut 2019:
På sidan 12-13 under rubriken Internkontroll läggs följande två punkter till:
 1. 5 % av alla tillstånd för enskilda avlopp ska kontrolleras så att handläggningstiden
inte överstiger 6 veckor - 4 tillstånd kontrolleras och klarade handläggningstider på 6
veckor.
 2. Antalet RASFF - 6 RASFF har kommit in under första tertialet.
 Dessutom läggs en förklarande text till av begreppet RASFF.
Boris Jernskiegg (SD) yrkar bifall till Holger Anderssons förslag
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Utdragsbestyrkande

Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2019-05-14

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden kan godkänna Björn Albinsons, Björn Jernskieggs, Johan
Larsson Utters och Holger Anderssons tilläggsförslag ett i sänder och finner att de bifalls.

Beslut
Miljöskyddsnämnden godkänner redovisning av vårbokslut 2019 enligt arbetsutskottets
förslag till beslut med följande tillägg:
På sidan 5 under den första rubriken Kommentar läggs följande text till
 Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
På sidan 5 under andra rubriken Kommentar läggs följande text till
 Åtagandet bedöms som helt uppfyllt.
På sidan 8 under andraförsta Kommentar läggs följande text till
 Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
På sidan 12-13 under rubriken Internkontroll läggs följande två punkter till:
 1. 5 % av alla tillstånd för enskilda avlopp ska kontrolleras så att handläggningstiden
inte överstiger 6 veckor - 4 tillstånd kontrolleras och klarade handläggningstider på 6
veckor.
 2. Antalet RASFF - 6 RASFF har kommit in under första tertialet.
 Dessutom läggs en förklarande text till av begreppet RASFF.
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Vårbokslut 2019 - Miljöskyddsnämnden
2019-05-06

Beslutad 2019-05-14, MN §32
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Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet
Miljöskyddsnämndens huvudsakliga uppgift är att skapa en hälsosam och god miljö idag
såväl som för kommande generationer. Framförallt görs detta genom tillsyn och kontroll
utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen men nämnden arbetar också strategiskt
med miljöfrågor. Nämnden ansvarar för miljöövervakningen av luft. Nämnden tar också ett
stort antal vattenprover varje år för att kunna följa upp förändringar i vattenkvaliten.
Nämnden är delaktig i planprocessen och andra miljöstrategiska projekt inom kommunen.
Nämnden ansvarar också för kommunens strategiska arbete utifrån EU:s vattendirektiv.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 5 februari 2018 § 4 ska samtliga nämnder redogöra för
sin plan för och sitt arbete med demokratifrågor. Kontoret har under februari och mars haft
två stora möten om avloppstillsyn som vi kommer att utföra i Färgens område. Syftet med
mötena var att i god tid informera och svara på frågor.
Ekolog
En upphandling av ramavtal med naturvärdeskonsulter har gjorts. Nästa steg är att
inventera de för inrättande av nytt naturreservat utpekade områden. Syftet med
inventeringen är att få en uppfattning om vilka värden som finns i dag. Brev om
inventeringen kommer att gå ut till samtliga markägare som berörs av ett eventuellt
inrättande av ett nytt naturreservat.
En förvaltningsöverskridande naturvårdsgrupp har startats upp under våren 2019. Hittills
har två möten hållits, och under dessa har gruppen identifierat behovet av att ta fram en
grönplan som beskriver tätortens grönytor och behovet av att bevara och utveckla
grönstrukturer. Det har även förts en dialog kring medborgardialogträff och vad dialogen
ska handla om.
Vattensamordningsgruppen har haft två möten hittills under 2019. Gruppen är något
modifierad sedan föregående år, med några nya deltagare, bl.a. har en
exploateringsingenjör tillkommit vilket är positivt. Gruppen har diskuterat behovet av en
klimatanpassningsstrategi, vad den bör syfta till och vem/vilka som eventuellt skulle kunna
vara ansvarig för olika delar i en sådan plan. Det förs en dialog över förvaltningsgränserna
gällande vattenprovtagningar och olika projekt, men också gällande framtagning av olika
strategier och planer och hur dessa kopplas till varandra eller skiljer sig ifrån varandra.
Energi- och klimatrådgivning
Under Framtidsveckan 2019 deltog Alingsås kommuns Energi- och klimatrådgivning vid
tre arrangemang. Det var vid en föreläsning för verkstadsföretag med rubriken ”Tryckluft –
Till vilket pris?” Företagare fick information om hur de kan spara stora mängder energi och
pengar genom att ta tryckluft på större allvar. I samarbete med BRF Snickaren i Alingsås
ordnades ett studiebesök om solenergi för bostadsrättsföreningar och ett öppet hus för
privatpersoner om solceller hölls i biblioteket.
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Livsmedel
Under årets första tertial har bland annat butiker, pizzerior, gatukök, hemkunskap
mottagningskök, tillagningskök och restauranger besökts. Av de 161 planerade
livsmedelskontrollerna har 119 genomförts (74%). Under tertialet har 7 extra offentliga
kontroller genomförts. 17 nya verksamheter har registrerats.
Fokusområden har bland annat varit innehåll av/kunskap om allergener, spårbarhet,
rengöring och material i kontakt med livsmedel. Generellt sett kan sägas att fokusområde
innehåll av/kunskap om allergener är viktig. Här har vi stött på, vid flertal tillfällen, att det
inte är helt självklart att svara rätt på vad maten innehåller även om många
verksamhetsutövare är duktiga. Gällande spårbarhet är det vanligt förekommande att de
får skicka in följesedlar i efterhand då de inte har de på plats i verksamheten, och det har
funnits produkter som inte går att knyta an till någon följesedel. Material i kontakt med
livsmedel är ett område som är svårt att kontrollera. Vi har hållit oss på en basnivå och
inte ställt alltför höga orimliga krav på de mindre verksamheterna.
Två inspektörer deltog vid den nordiska tillsynskonferensen i Malmö.
Livsmedelsinspektörer har också deltagit vid länsmöte och GR:s livsmedelsnätverk samt
varit på studiebesök vid vattenverk i Lerums kommun.
Hälsoskydd
Hälsateamet har under tertialet genomfört tillsyn av flertalet förskolor och skolor i
kommunen. Tillsynsprojektet för förskolor är inriktad på barnens fysiska miljö. Tillsynen av
skolor är under våren inriktad på uppföljning av förra årets tillsyn. Ett nytt tillsynsprojekt för
skolor är planerat inför hösten 2019. Hälsateamet har också genomfört tillsyn av
fastighetsägare i Alingsås kommun där fokus legat på inomhusmiljö och egenkontroll.
Målet för tillsynen av fastighetsägare är att kontrollera ca 20 stycken fastighetsägare.
Arbetet med radon pågår och granskning av de begärda mätrapporterna sker kontinuerligt
med att de inkommer. Planeringen av tillsynen kring nagelvård är påbörjad.
Hälsateamet bedriver en mer aktiv strandskyddstillsyn där vi följer upp fjolårens
inventeringsinsats kring Sävelången. Ett regionalt strandskyddstillsynsprojekt planeras
och genomförs under året.
Projektet Naturminnen är också planerad och påbörjad. Syftet med projektet är att lämna
förslag till beslut för inrättande av fem nya naturminnen.
Hälsateamet arbetar också aktivt med inkommande klagomål.
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Miljöskydd
Tillsynen för de icke anmälningspliktiga verksamheterna har påbörjats, i samband med
tillsynen fortsätter handläggarna att uppdatera registret för U-objekt, detta för att få en mer
komplett bild av vilka verksamheter som finns i kommunen.
Handläggare från miljöskyddsteamet har också varit delaktiga i det uppströmsarbete som
VA-avdelningen inom tekniska förvaltningen påbörjade 2017 och som har löpt på under
2018 och nu även under 2019.
Flera handläggare är också delaktiga i införandet av vårt nya ärendehanteringssystem.
Processen är i gång och en grupp har bildats som tittar på olika delar bland annat mallar.
Under våren har miljöskyddsteamet genomfört inspektioner, detta som en del i ett
nationellt projekt med kemikalieinspektionen. Projektets fokus är information om farliga
ämnen i varor. Miljöskyddskontoret kontrollerar biocidbehandlade varor och information
om ämnen på kandidatförteckningen. Syftet med inspektionerna är att öka företagens
medvetenhet om de regler som finns rörande information om farliga ämnen i varor.
Information om farliga ämnen i varor är viktigt för att konsumenter ska kunna göra
medvetna val när de handlar.
Enskilda avlopp
Tillsynen av enskilda avlopp har kommit igång. Under våren har miljöskyddskontoret haft
två informationsträffar för kommuninvånare där kontoret berättat att tillsyn kommer att
genomföras.

Åtaganden
Nedan följer nämndens åtaganden. När det gäller nyckeltalen så presenteras under
rubriken utfall, det senaste värdet. I de flesta fall är detta detsamma som värdet för 2018
eftersom inget nytt värde tagits fram under 2019.
VISION

ALINGSÅS ÄR VÄSTSVERIGES VACKRASTE KULTURSTAD I EN LEVANDE BYGD. GENOM
NYTÄNKANDE, ENGAGEMANG OCH TILLGÄNGLIGHET SKAPAR VI LIVSKVALITET FÖR
ALLA.

PRIORITERAT MÅL

2. I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAGANDE
4
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INDIKATOR
2.3 KOMMUNENS NÄRINGSLIVSRANKING SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ÖKA DIALOGEN MED NÄRINGSLIVET GENOM BRANSCHINRIKTAD INFORMATION/DIALOG
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Miljöskyddskontoret har haft 2 dialogmöten med fastighetsägare för enskilda avlopp. Dessa var mycket
givande och vi informerade om vad det innebär att miljöskyddskontoret tillsynar enskilda
avloppsanläggningar.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal inbjudna
branscher

2

2

4

ARBETA AKTIVT FÖR ATT TA EMOT PRAKTIKANTER SOM EN DEL I ATT KLARA FRAMTIDENS
REKRYTERINGSBEHOV
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar:
Miljöskyddskontoret har tagit emot en praktikant. Detta var mycket givande både för kontoret och
praktikanten. Åtagandet bedöms som helt uppfyllt.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal praktikanter

1

1

2
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3. I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER
INDIKATOR
3.2 MEDBORGARNAS NÖJDHET MED ATT BO OCH LEVA I KOMMUNEN SKALL BIBEHÅLLAS
ELLER FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
JOBBA FÖREBYGGANDE MED BOSTADSKLAGOMÅL GENOM TILLSYN AV FASTIGHETSÄGARE
TILL FLERFAMILJSHUS
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Ett nytt tillsynsprojekt för skolor är planerat inför hösten 2019. Hälsateamet har också genomfört tillsyn av
fastighetsägare i Alingsås kommun där fokus legat på inomhusmiljö och egenkontroll. Målet för tillsynen av
fastighetsägare är att kontrollera ca 20 stycken fastighetsägare.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

Antal tillsynsinsatser

9

16
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2018

5. I ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET OCH
TILLGÄNGLIGHET
INDIKATOR
5.4 SJUKFRÅNVARON I KOMMUNEN SKA MINSKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR ATT BIBEHÅLLA LÅG SJUKFRÅNVARO INOM MILJÖSKYDDSKONTORET
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Aktiviteter som genomförts under perioden för att påverka arbetsmiljön positivt är ett par halvdagar med
temat återkoppling/feedback samt hur möten blir meningsfulla. En dialogövning runt hur vi blir bättre på att
hålla isär arbete och fritid har också genomförts.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

Antal insatser för god
arbetsmiljö

3

5
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2018

Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2019-2021 om uppdrag till
nämnderna. Uppdragen är årsvisa och förväntas genomföras under innevarande år.
Nedan följer nämndens tilldelade uppdrag.

SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT FLER PERSONER MED LÖNESTÖD SKA
ANSTÄLLAS I DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN SAMT FÖLJA UPP UTFALLET
ÅRLIGEN
Status
Påbörjad
Kommentar:
Miljöskyddskontoret har påbörjat arbetet med att se över frågan och kommer fortsätta med detta under
hösten.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019

SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT ÖKA EXTERN MEDFINANSIERING,
EXEMPELVIS FRÅN EU, OM DET INTE MEDFÖR BESTÅENDE KOSTNADER
Status
Ej påbörjad
Kommentar:
Under våren har Miljöskyddskontoret lagt mycket tid på att implementera ärendehanteringssystemet vilket
gjort att tid inte funnits för att söka externa medel.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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SAMTLIGA NÄMNDER OCH BOLAGSSTYRELSER GES I UPPDRAG ATT SE ÖVER SIN
VERKSAMHET UR ETT INTEGRATIONSPERSPEKTIV I SYFTE ATT FÖRESLÅ LÄMPLIGA
INSATSER I KOMMUNENS SAMLADE INTEGRATIONSARBETE
Status
Ej påbörjad
Kommentar:
Detta arbete ska påbörjas under hösten.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT AKTIVT VERKA FÖR OCH GENOMFÖRA
FLERÅRSSTRATEGINS UTPEKADE VILJA
ERKA FÖR OCH GENOMFÖRA FLERÅRSSTRATEGINS UTPEKADE VILJA
Status
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Nämnden strävar efter en ekonomi i balans samt att utföra effektiv verksamhet och nämnden följer
flerårsstrategins utpekade vilja. Ekonomiuppföljningar redovisas till nämnden löpande.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT REDUCERA SIN CENTRALA
ADMINISTRATION OCH FÖRESLÅ MÖJLIGHETER TILL FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE
EFFEKTIVISERINGAR
Status
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Ett samarbete över förvaltningsgränserna har pågått under en längre tid på Sveagatan där administration
och ekonomi organisatoriskt är placerade under Samhällsbyggnadskontoret.
En obemannad reception med bokningsterminalen Svea är färdigställd.
Implementering av Förenkla helt enkelt.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT STÄRKA OCH UTVECKLA DEMOKRATIN OCH
I LÄMPLIGA FORMER ANVÄNDA SIG AV MEDBORGARDIALOG
Status
Delvis uppfyllt.
Kommentar:
Miljöskyddsnämnden har ännu inte hittat projekt där det i år är lämpligt att använda sig av
medborgardialog. Däremot har nämnden använt sig av tex hemsida för att få ut information och för att få in
synpunkter på bland annat naturvårdsprogrammet för Alingsås kommun. Även nämndens åtagande att öka
dialogen med näringslivet ligger i linje med detta.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT TA FRAM EN STRATEGI FÖR HUR DIGITALA
LÖSNINGAR GENOM EXEMPELVIS ARTIFICIELL INTELLIGENS KAN INFÖRAS I SYFTE ATT
MINSKA ADMINISTRATIONEN
Status
Påbörjad
Kommentar:
Miljöskyddskontoret har precis infört ett nytt ärendehanteringssystem Ecos, i detta system finns
möjligheten att jobba mer digitalt än tidigare. Just nu pågår implementering och utveckling av systemet där
det även ingår att ta fram en plan för hur kontoret ska kunna jobba mer digitalt och utnyttja de digitala
tjänster som finns. Även ett digitalt närarkiv håller på att utredas för att minska pappersförbrukningen.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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Övriga uppdrag

MILJÖSKYDDSNÄMNDEN HAR FÅTT MEDEL FÖR ATT GENOMFÖRA EN UTREDNING
KRING INRÄTTANDE AV NYTT NATURRESERVAT, DETTA KOMMER UTREDAS UNDER
ÅRET.
Status
Påbörjad
Kommentar:
En upphandling av ramavtal med naturvärdeskonsulter har gjorts. Nästa steg är att inventera de för
inrättande av nytt naturreservat utpekade områden. Syftet med inventeringen är att få en uppfattning om
vilka värden som finns i dag. Brev om inventeringen kommer att gå ut till samtliga markägare som berörs av
ett eventuellt inrättande av ett nytt naturreservat.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019

Intern kontroll
Beslutade internkontrollpunkter bedöms utifrån följande:
Kontrollen genomfördes utan anmärkning/med acceptabel anmärkning
Kontrollen genomfördes med anmärkning



5 % av leverantörsfakturorna för perioden ska slumpvis kontrolleras – 98 st
leverantörsfakturor har betalats. 5 st kontrollerades och alla stämde enligt de avtal
kommunen har.
5 % av alla inkomna ansökningar/anmälningar ska slumpvis kontrolleras – 105 st
ansökningar/anmälningar har inkommit. 5 st kontrollerades. Alla har fått svar
genom mail, brev eller samtal inom tre dagar.



5 % av alla beslut ska kontrolleras så expedieringen uppfyller målet - 201 st beslut
har registrerats. 10 st beslut kontrollerades. Alla beslut skickades inom rätt
intervall.
5 % av de expedierade besluten ska kontrolleras så nämnden lyckats delge rätt
person – 201 st beslut har registrerats. 10 st beslut kontrollerades. Alla
delgivningskvitton har kommit in från rätt person.
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5 % av alla tillstånd för enskilda avlopp ska kontrolleras så handläggningstiden inte
överstiger 6 veckor – 4 tillstånd kontrollerades och klarade handläggningstiden på
6 veckor
Antalet RASFF (Rapid Alarm) – 6 RASFF har kommit in under första tertialet1

Omedelbar åtgärd
Inga omedelbara åtgärder.

RASFF är EU:s system för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för
människors hälsa.
1
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Ekonomi

Sammanfattning
Miljöskyddsnämnden prognosticerar ett nollresultat. Prognosen för investeringen i ett nytt
ärendehanteringssystem följer budget.

Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget Vårbokslut
2019
2019

Prognos
helår

Avvikelse
prognos/budget
2019

Vårbokslut
2018

Differens
2018/2019

8 676

2 318

9 029

353

2202

116

-15 576
-4
-5 084
-543

-4 655
-4
-1 403
99

-15 802
-4
-5 208
-546

-226
0
-124
-3

-4356
-4
-1509
-170

Verksamhetens kostnader -21 207

-5 963

-21 560

-353

-6 039

-299
0
106
269
0
76

Verksamhetens
nettokostnader

-12 531

-3 645

-12 531

0

-3 837

192

Kommunbidrag

12 531

4 177

12 531

0
0

4114

63
0

0

532

0

0

277

255

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

Årets resultat

Årsprognos och eventuella åtgärder
Miljöskyddsnämnden prognostiserar ett nollresultat för 2019.
Intäkterna förväntas bli 353 tkr högre än budgeterat på grund av att tjänsten som
kommunens Energi- och klimatrådgivare under året har flyttat till Miljöskyddsnämnden från
Kommunstyrelsen. Finansiering av tjänsten sker genom bidrag av Energimyndigheten.
Personalkostnader förväntas bli 226 tkr högre än budgeterat på grund av bl a flytt av
personal (se intäkter) och inrättande av ny tjänst.
Köp av tjänster beräknas bli 124 tkr högre än budgeterat. Flytten av Energi- och
klimatrådgivaren innebär ökade kostnader. Kostnaden för gemensamma resurser, som
numera ingår i den här posten, beräknas bli ca 67 tkr högre än budget.
Övriga kostnader följer budget.
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Förklaring till resultatet
Intäkterna per den 30 april är lägre än en linjärt 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.
Personalkostnaderna per den 30 april är lägre än en linjärt periodiserad budget. Detta
beror vakanta tjänster.
Köp av tjänst per den 30 april är lägre än en linjärt periodiserad budget. Kostnaden för
konsulttjänster kommer senare under året.
Övriga kostnader per den 30 april är lägre än en linjärt periodiserad budget. Fr om 2019
ingår posten utdebitering personal här som är en ”minskad kostnad”, vilket ger ett lägre
utfall.
Jämförelse mellan årets och föregående års resultat
Intäkterna är högre 2019 främst på grund av bidrag från Energimyndigheten.
Personalkostnaderna är högre 2019 på grund av flytt av personal till
miljöskyddskontoret.
Kostnaden för Köp av tjänst är lägre 2019. Detta beror framförallt på lägre kostnader för
gemensamma resurser på Sveagatan.
Övriga kostnader är lägre 2019. Fr o m 2019 ingår posten utdebitering personal här. Det
är en ”minskad kostnad” vilket gör att utfallet blir lägre.

Investeringar
Tkr

Budget
2019

Vårbokslut Prognos
2019
helår

Expansionsinvestering

Avvikelse
Vårbokslut Differens
prognos/budget 2018
2018/2019
2019
0
0
0
0

-varav exploatering
Imageinvestering
Reinvestering
Ärendehanteringssystem

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
650

0

650

0

0

0

Anpassningsinvestering

0

0
0

Totalt utgifter

0
0

650

0

650

0

Investeringsutgiften för nytt ärendehanteringssystem förväntas blir enligt budget.
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0

Personal

Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning

Antal personer

Antal
anställningar

Antal
årsarbetare

Medelålder

Månadsavlönad
Sysselsättningsgrad
(snitt)

28

28

27,5

43,6

98%

Administration

4

4

3,5

50,0

88%

Teknikarbete

24

24

24,0

42,6

100%

2019, jan-apr
Summa/snitt

Antalet årsarbetare har ökat med två stycken då tjänster flyttats från andra förvaltningar till
Miljöskyddskontoret, det rör sig om Miljöingenjör och Energirådgivare under denna period.
Under denna period har ingen rekrytering skett, de senast anställda har introducerats väl i
sina arbetsuppgifter och kontorets verksamhet.
Den nya mallen för Medarbetaröverenskommelse används nu i samtalen som hålls mellan
medarbetare och chef. Där framkommer vad den enskilde individen behöver utveckla för
att höja sin kompetens samt dennes del i nämndens mål och åtaganden för året. Med
tydlig koppling mellan enskilda medarbetares mål till nämndens, ges en tydlighet i rollen
för var och en vilket förväntas ge positiv effekt.
Andel timavlönade
Ej aktuellt för Miljöskyddskontoret.
Andel delade turer
Det finns inga delade turer inom Miljöskyddskontoret.

Arbetsmiljö
Miljöskyddskontoret arbetar med trivsel- och friskfaktorer. Det är viktigt att fortsätta att
arbeta tillsammans inom kontoret och mellan avdelningarna för att skapa en positiv
arbetsmiljö.
Se även åtagande 4 för genomförda aktiviteter.

Arbetsskador och tillbud
Antalet anmälningar har ökat något vilket är positivt i sig, båda anmälningarna har med
händelser på kontoret att göra. Ett fall i trappan och en stark lukt inomhus som kom utifrån.
Inga händelser förknippat med besök hos verksamhetsutövare har inkommit. De
anmälningar som inkommit har åtgärdats i enlighet med fastslagen rutin.
Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
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Typ

2018

2019

Differens 2018-2019

Tillbud

0

1

+1

Arbetsskador

0

1

+1

Sjukfrånvaro2
Sjukfrånvaro tom april innebär vissa eftersläpningar och ett korrekt resultat tom april kan
påvisas först i slutet av maj.
Sjukfrånvaron har sjunkit något vilket främst är relaterat till enstaka personer. Då kontoret
har så pass få anställda blir procenttalen på mindre grupper väldigt högt. Under 2019 har
vi inte längre någon långtidssjukskriven medarbetare vilket är den stora förändringen.
Cheferna följer rutinen Från frisk till frisk i syfte att tidigt fånga upp om arbetsgivaren kan
göra eventuella anpassningar för att medarbetaren ska kunna återgå i arbete alternativt ej
insjukna igen.

Tabell, sjukfrånvaro i %
2018

2019 Differens 2018-2019

1-14 dagar

3,4

3,8

+0,2

1-59 dagar

0

3,9

+3,9

> 60 dagar

4,3

1

-3,3

< 29 år

3,8

2,3

-1,5

30-39 år

3,1

5

+1,9

40-49 år

3,9

3,1

-0,8

50-55 år

4,1

23,9

+19,8

24,9

4,8

-20,1

> 56 år

2

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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Socialnämnden
Protokoll
2019-05-13

§ 55 2019.085 SN

Socialnämndens vårbokslut 2019
Ärendebeskrivning
Nämnderna ska enligt Alingsås kommuns styrmodell upprätta ett vårbokslut enligt
styrmodellens anvisningar.
Beredning
Socialnämndens flerårsstrategi 2019 - 2021 följs upp i vårbokslutet.
I vårbokslutet beskrivs hur socialnämnden arbetar med tilldelade uppdrag från
kommunfullmäktige och åtaganden kopplade till kommunfullmäktiges prioriterade mål med
indikatorer. Samtliga åtaganden och nyckeltal har följts upp och kommenterats.
Socialnämnden redovisar ett underskott på -6 358 tkr per den 30 april 2019. Det beror på att
orosanmälningarna vad gäller barn och unga har återigen stigit kraftigt under årets första
månader vilket resulterat i ökning av ärendemängden inom barnområdet. Detta i kombination
med rekryteringsbekymmer har inneburit behov av externa konsulter under en period vilket ej
budgeterats. En konsekvens har också varit att antalet familjehemsplaceringar inte minskat
som planerat vilket innebär underskott gentemot budget. Vidare har antalet brukare med
LSS-beslut varit färre än vad som budgeterats vilket innebär minskad intäktsfinansiering.
Kostnader för försörjningsstöd har ökat och överstiger budget efter att under flera år uppvisat
en fallande trend.
Uppföljning av 2019 års internkontrollplan ingår som bilaga 1.
Paragrafen justeras omedelbart
Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner vårbokslut 2019.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Socialnämndens vårbokslut 2019

Verksamhet
Socialnämndens huvudsakliga verksamhet
Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom individ- och familjeomsorg.
Inom dessa områden ger socialnämnden insatser i form av råd, service och stöd till barn,
ungdomar, 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).
Ett aktivt arbete pågår med att omhänderta nämndens åtaganden kopplade till
kommunfullmäktiges mål och uppdrag som tilldelats nämnden genom aktiviteter i
framtagna arbetsplaner, vilket resulterat i att ett åtagande och ett uppdrag har bedömts
vara genomförda vid vårbokslutet. Arbetet pågår enligt plan och samtliga uppdrag och
åtaganden bedöms kunna genomföras under året.
Under årets första månader har förvaltningens främsta fokus varit att verkställa åtgärder
enligt Handlingsplan ekonomisk omställning 2019-2020, SN 2018-12-18, § 122.
Handlingsplanen togs fram på uppdrag av kommunfullmäktige, KF 2018-10-31, § 18, och
innebär till stora delar en omställning av arbetssätt till ännu fler hemmaplanslösningar och
ytterligare effektivisering av förvaltningens resurser. Ett fortsatt intensivt arbete pågår i
förvaltningen för att genom intern samverkan utveckla arbetsätt i syfte att uppnå
effektivitet samt och göra rätt prioriteringar utifrån behov och ekonomi. Omställningen
innebär även att det generellt förebyggande arbetet måste minskas till förmån för mer
riktade insatser. Arbetet har hittills gett resultat och visar på en nedåtgående trend under
första tertialet vad gäller kostnader för köpt vård inom missbruk och socialpsykiatri.
Ytterligare exempel på åtgärder som vidtagits är att revisionsföretaget EY i slutet på förra
året fick ett uppdrag att genomlysa köpt vård för vuxna, främst missbruk, med syftet är att
ge en fördjupad förståelse kring de höga kostnaderna i Alingsås och få fram ytterligare
förslag på åtgärder för att få kostnadskontroll framåt inom området. Denna rapport har nu
kommit och utgör ett bra stöd i den ekonomiska omställningen. Vidare kommer
förvaltningen med start i april månad att delta i projektet "Kostnad per brukare" som
arrangeras av företaget Ensolution AB. Syftet är att få en ännu bättre bild av våra
kostnader inom olika verksamheter och hur vi ligger till jämfört med andra kommuner.
Resultatet förväntas också kunna utgöra underlag i diskussioner kring ständiga
förbättringar och utveckling av olika processer.
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Vid nämndens ekonomiska månadsuppföljningar sker en regelbunden uppföljning av
nyckeltal avseende försörjningsstöd, placeringar och köpt vård för en ökad
kostnadskontroll samt uppföljning av sjukfrånvaro. Uppföljning av övriga relevanta
områden och nyckeltal såsom exempelvis orosanmälningar, genomförandeplaner och
personalkostnader följs upp på avdelningsnivå löpande varje månad.
Socialnämndens verksamheter fortlöper till stora delar enligt plan. Följande avvikelser från
plan noteras:


Prognosen för helåret innebär i nuläget ett underskott om 6 902 tkr.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-27, § 58, gällande Genomförande
handlingsplan Effekt - Implementera ett överflyttande av verksamheten för
funktionshinder från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden, slutlig
ekonomisk reglering, innebar en sänkning av socialnämndens
grundkommunbidrag för 2019 med 7,8 mnkr, vilket krävde ytterligare åtgärder. En
reviderad Handlingsplan ekonomisk omställning 2019-2020 har antagits av
nämnden, 2019-04-23, § 45.



Kostnaderna för försörjningsstöd visar på en uppåtgående trend under första
tertialet. Helårsprognosen per april för försörjningsstöd är ett underskott mot
budget på 1800 tkr. Ett arbete pågår med att göra en ordentlig analys av vad
ökningen av försörjningsstödskostnaderna står för.
En åtgärd i syfte att hålla nere kostnaderna för försörjningsstöd är förvaltningens
deltagande i ett projekt som drivs av SKL (Sveriges kommuner och landsting) som
syftar till att bryta långvarigt beroende av försörjningsstöd. Projektet påbörjades
2018 och kommer att pågå under tre år. Inom ramen för projektet bedrivs ett internt
utvecklingsarbete där förvaltningen får ta del av olika kompetenshöjande insatser
inom området.



Volymerna inom barn och unga stabiliserades under föregående år då de låg kvar
på en fortsatt hög nivå efter de senaste årens kraftiga ökningar. Under årets första
månader har dock antal orosanmälningar gällande barn och unga ökat ytterligare.
Under perioden januari till mars i år inkom 389 stycken. Motsvarande period under
2018 var 247 stycken, det vill säga en ökning av 142 anmälningar under 2019.
Detta är en anmärkningsvärt hög ökning som inneburit negativa konsekvenser
avseende medarbetares arbetsmiljö och stress.
Under föregående år deltog förvaltningen i ett projekt inom GR
(Göteborgsregionen) ”Aktualiseringar till socialtjänsten” som initierats utifrån att det
nationellt uppmärksammats att antalet aktualiseringar inom den sociala barn och
ungdomsvården stadigt ökat de senaste åren. Samarbetet med GR avseende
analys och uppföljning av aktualiseringar kommer att fortsätta med fokus på
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anmälningar 2018. I projektet har det även framkommit att Alingsås sticker ut vad
gäller ökningen av orosanmälningar i jämförelse med andra kommuner. Både i
Genomlysning socialnämnden, handlingsplan Effekt punkt # 1 KS 2019-03-11, §
49, och EY:s rapport som nämndes ovan, har visat på både demografiska och
sociala faktorer som kan ha påverkan på förvaltningens volym- och
kostnadsökningar (se närmare beskrivning under kommentar till nämndens
åtagande kopplat till mål 4).
Den externa samverkan har fortsatt stort fokus och inom ramen för SAMLA
(närvårdsamverkan Alingsås Lerum) planeras för uppstart av en social medicinsk
mottagning i september. Från hösten 2019 kommer också team inrättas bestående av
representanter från primärvård, socialtjänst och elevhälsa. Syftet är att tidigt fånga upp
barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik som har
behov av samordnade vård- och omsorgsinsatser från kommunen och/eller regionen. Det
långsiktiga målet är att öka de ungas möjligheter att fullfölja skolgången.
Därutöver ingår Alingsås och Lerum i det nationella utvecklingsarbetet TSI (Tidiga och
samordnade insatser) som drivs gemensamt av Socialstyrelsen och Skolverket. För
Alingsås del innebär deltagandet att ingå i nätverk tillsammans med andra kommuner som
också utvecklar närvårdsamverkan, utbildning i bland annat praktisk samverkan och
erhållande av stimulansbidrag.
Det arbete som under 2018 påbörjades inom ramen för BUS (Barn och unga samverkan)
med att förstärka insatser inom Bjärke området fortgår. BUS ledningsgrupp har även ett
särskilt uppdrag under året att arbeta med integrationsfrämjande insatser.
Enligt beslut i kommunstyrelsen, 2018-02-05, § 4, ska samtliga nämnder redogöra för sin
plan och sitt arbete med demokratifrågor. Hur nämnden arbetar med området redogörs
under avsnittet Hur nämnden fullgör kommunfullmäktiges uppdrag där ett av uppdragen är
Att stärka och utveckla demokratin och att i lämpliga former använda sig av
medborgardialog.

Åtaganden
Socialnämnden bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och indikatorer genom
formulerade åtaganden. Utifrån socialnämndens väsentlighets- och riskanalys har
socialnämnden formulerat åtaganden till fem av de prioriterade målen 1,2,3,4 och 8, där
åtagande kopplat till mål 2 även ligger i linje med ett av nämndens uppdrag. Utöver detta
har ett åtagande kopplats till mål 6, vilket också ligger i linje med ett av nämndens
uppdrag. Två av nämndens fokusområden speglas i åtagandena som handlar om att
prioritera förebyggande insatser för barn och ungdomar, våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld.
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Socialnämndens arbetsmiljömål Att vidareutveckla ett tydligt och tillitsbaserat ledarskap
omhändertas i åtagande kopplats till mål 5 . Åtagandena sträcker sig under planperioden
men är möjliga att följas upp löpande. Till varje åtagande har det tagits fram ett nyckeltal.
Bedömning av åtaganden görs utifrån:
Ej uppfyllt
Delvis uppfyllt
I hög grad uppfyllt
Helt uppfyllt
Ej utvärderad

PRIORITERAT MÅL

1. I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande
INDIKATOR

1.1 Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska förbättras
NÄMNDENS ÅTAGANDE

Att vidta förebyggande åtgärder vad gäller våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
Bedömning
I hög grad uppfyllt
Kommentar

Förvaltningen bidrar till målet att Alingsås är tryggt och säkert genom att trygga situationen
för personer som lever med våld. Tidig upptäckt gör att insatser kan sättas in i tid. Genom
att sprida ett informationsmaterial om våld får våldsutsatta och våldsutövare samt
anhöriga kunskap om att de kan ta kontakt med socialtjänsten för att få hjälp.
Informationsmaterialet innehåller även information om vad som är våld och fungerar
därmed även som kunskapsspridande.
Ett informationsmaterial har färdigställts under april månad, vilket kommer spridas före
sommaren till centrala aktörer såsom skola, vårdcentral, mödravårdscentral,
barnavårscentral, öppna verksamheter, Kulturhuset med flera. Materialet kommer även att
spridas inom Frivillignätverket samt till Kvinnojouren Olivia och Brottsofferjouren.
Planering pågår inför en informationskampanj som ska hållas den 25 november, vilket är
den Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Vidare undersöks för
närvarande möjligheterna att före sommaren genomföra en informationsinsats på
Kulturhuset. Övriga informationskampanjer som genomförts eller pågår är: Svartsjuka är
inte romantiskt som är en nationell kampanj som socialförvaltningen har spridit information
kring och som vänder sig till unga i kärleksrelationer samt Mobilisering mot hedersrelaterat
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våld och förtryck inför sommarlovet 2019 vilken syftar till att uppmärksamma att unga förs
ur landet för att könsstympas eller giftas mot sin vilja. Det senare är en länsgemensam
satsning med tillhörande informationsmaterial. Materialet sprids via socialsekreterare inom
ramen för SamTidigt (Samordnade och tidiga insatser) och genom BUS (Barn och unga
samverkan) samt kan utgöra underlag för planering av insatser i samverkan för
integrationsavdelningen.
Åtagandet bedöms uppfyllas under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

2017

Genomförd
informationskampanj
kring våld i nära
relationer och
hedersrelaterat våld

0

1

-

-

Bedömning
Nära värde

PRIORITERAT MÅL

2. I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande
INDIKATOR

2.1 Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras
NÄMNDENS ÅTAGANDE

Att fortsätta arbeta aktivt med kompetensförsörjningen
Bedömning
I hög grad uppfyllt
Kommentar

En övergripande kompetensförsörjningsplan för förvaltningen är snart färdigställd, vilken
bryts ned i en aktivitetsplan där planerade aktiviteter för att attrahera, rekrytera, utveckla,
behålla, avsluta beskrivs. Flera av aktiviteterna och framförallt de som handlar om att
attrahera och rekrytera syftar till att visa upp socialförvaltningen och kommunen som en
möjlig och attraktiv arbetsgivare och därigenom bidra till uppfyllelse av målet.
Flera aktiviteter har genomförts eller pågår som till exempel att skapa en trivselgrupp inom
förvaltningen, införa regelbundna frukostmöten för samtliga medarbetare och revidering av
mallar för introduktion av nyanställda samt avslutningssamtal. Ytterligare planerade
aktiviteter som kan nämnas är att utse fler yrkesambassadörer som täcker in
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förvaltningens olika inriktningar, översyn av kravprofiler samt ytterligare marknadsföring av
socialförvaltningen på mässor och universitet.
Utifrån att förvaltningen behövt prioritera den ekonomiska omställningen är dokumentet
inte helt färdigställt men kommer att vara klart till delårsbokslutet.
Åtagandet bedöms uppfyllas under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

2017

Upprättad
kompetensförsörjningsplan

0

1

-

-

Bedömning
Nära värde

PRIORITERAT MÅL

3. I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter
INDIKATOR

3.1 Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen ska förbättras
NÄMNDENS ÅTAGANDE

Att arbeta för att svagare grupper inkluderas på bostadsmarknaden
Bedömning
I hög grad uppfyllt
Kommentar

Bostadsbristen i Alingsås är påtaglig och är en försvårande omständighet på flera sätt för
de grupper socialförvaltningen möter. För personer som är bostadslösa och dessutom har
en missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa är det nästintill omöjligt att komma in på
bostadsmarknaden. För att möta dessa behov och för att kunna börja arbeta motiverande
med målgruppen behövs flera olika boendelösningar. Ett tillfälligt boende är för många
individer en bra början och förvaltningen arbetar aktivt med att utöka sådana platser.
Platser för tillfälligt boende är också en viktig nyckel för att kunna göra lösningar på
hemmaplan och undvika köp av vård.
Förvaltningen arbetar aktivt med finna olika lösningar för tillfälligt boende genom kontakt
med civilsamhälle och relevanta aktörer i Alingsås för att underlätta bostadssituationen för
de grupper som söker stöd av förvaltningen. En nedläggning av Gustav Adolfsgatans hem
för vård eller boende (HVB) har skett under våren och istället planeras för att använda
lokalerna till tillfälligt boende där åtta platser skulle kunna användas för ändamålet. Från
maj månad kommer fem platser att vara tillgängliga som tillfälligt boende.
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Vidare har antalet platser för stödboende och träningslägenheter utökats genom att
sociala förturer nyttjas till detta och genom att koppla lägenheterna till befintliga boenden
kan stöd erbjudas utifrån behov.
Den goda samverkan med Alingsåshem fortsätter och ett projekt har nyligen avslutats där
gemensamma rutiner och arbetssätt har setts över. Projektet har även utmynnat i en
möjlighet att återuppta insatsen Bostad först, vilket bygger på tanken att den som är
bostadslös måste få sin bostadssituation löst innan han eller hon kan ta itu med andra
problem, som till exempel missbruk.
Åtagandet bedöms uppfyllas under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

2017

Utökat antal
tillfälliga
boendeplatser

5

6

-

-

Bedömning
Nära värde

PRIORITERAT MÅL

4. I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv
resursanvändning
INDIKATOR

4.4 Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska minska
NÄMNDENS ÅTAGANDE

Att vidta åtgärder för att minska kostnaderna för köpt vård
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar

En sänkning av förvaltningens kostnader för köpt vård kommer på sikt minska
nettokostnadsavvikelse IFO. Ett intensivt arbete med att sänka kostnaderna för köpt vård
inleddes redan under 2018 och vid årsbokslutet konstaterades att trenden med de tidigare
höga nettokostnadsökningarna som präglat socialnämnden under 2016 och 2017 har
brutits under föregående år. Kostnaderna följs regelbundet för att snabba åtgärder ska
kunna vidtas.
För att sänka kostnaderna krävs ytterligare effektivisering av förvaltningens resurser där
ett intensivt arbete pågår med att verkställa åtgärder enligt Handlingsplan ekonomisk
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omställning 2019-2020, SN 2018-12-18, § 122. Åtgärderna handlar till stor del om en
omställning av arbetssätt till ännu fler hemmaplanslösningar, vilket beskrivs närmare
under uppdraget Att utveckla och utöka så kallade hemmaplanslösningar för att undvika
dyra externplaceringar i andra kommuner, men även utvecklingsarbete kopplat till
samverkan och myndighetsutövning.
Ett aktivt arbete pågår med att identifiera processer som hindrar respektive främjar
samverkan mellan enheter inom socialtjänsten. Ett annat exempel är förvaltningens
deltagande i ett treårigt forskningsprojekt Förälder på avstånd som startade i april 2019.
Projektet leds av forskare inom Göteborgsregionen (GR), Forskning och utveckling (FoU) i
Väst, institutionen för socialt arbete i Göteborg och Jönköpingsregionen. Projektet
finansieras av forskningsrådet Forte och förväntas på sikt leda till ökad stabilitet i vården
för familjehemsplacerade barn. Stabilitet för placerade barn är en viktig fråga både ur ett
ekonomiskt och individperspektiv. Enheten för placerade barn har också påbörjat ett
arbete med att genomlysa orsaker till oplanerade avbrott vid familjehemsplaceringar.
Syftet är att utveckla kompetens och metoder att förebygga omplaceringar, vilket också
förväntas leda till minskade kostnader.
Ett utvecklingsarbete pågår även med att stärka barns delaktighet och inflytande, där
barns egna problemformuleringar ska påverka insatsers utformning och innehåll i högre
grad. Insatsers relevans och effekt bedöms på detta sätt öka. Vidare pågår ett arbete med
att säkerställa att de EKB-ungdomar som finns inom avdelningens vård också är de som
Migrationsverket lämnar ekonomisk ersättning för, då praxis till delar ändrats.
När det gäller vuxna handlar åtgärderna främst om att ta fram flera olika boendelösningar
för att bättre kunna matcha invånarnas behov och därmed undvika köpt vård. Ett arbete
har påbörjats med att ställa om och anpassa befintliga boenden för att bättre möta de
behov som finns hos personer som annars kräver externa boendelösningar, men även att
ta fram fler lösningar på tillfälligt boende (se aktiviteter och nyckeltal kopplat till mål 3).
Förvaltningens bild är att målgruppen som placeras för missbruk ofta har en allvarlig,
långvarig och komplex problematik, vilket kräver långvarig vård och behandling.
I Genomlysning socialnämnden, handlingsplan Effekt punkt # 1, KS 2019-03-11, § 49,
visades att Alingsås har en väsentligt högre nivå för andel bidragsförsörjda samt väsentligt
fler personer som erhåller sjuk- eller aktivitetsersättning än jämförbara kommuner. Detta
skulle sammantaget kunna ses som en indikation på att det i Alingsås finns en större risk
för att vuxna personer kan komma att behöva insatser från socialtjänsten för sin
försörjning och/eller sitt mående och livsföring i övrigt. Denna bild får även stöd i den
tidigare nämnda genomlysningen av förvaltningens köpta vuxenvård som genomförts av
EY, vilken visar på att det i Alingsås finns en högre grad av samsjuklighet, bostadslöshet
och kriminalitet än i de kommuner där EY genomfört liknande studier. Ovanstående kan
självklart också ha bäring på det ökande antalet orosanmälningar, höga volymer av
insatser och dygn inom familjehemsvården där Alingsås avviker i relation till andra
jämförbara kommuner.
9
Sida 206 av 347

Det har ännu gått för kort tid för att se effekterna av vidtagna åtgärder. Dock kan
konstateras att den tidigare uppåtgående trenden med ökade kostnader för köpt vård
missbruk har brutits.
Åtagandet bedöms uppfyllas under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018 jan -april

2017

Kostnad för
köpt vård

3 372 tkr

Se kommentar

3 399 kr

-

Bedömning
Nära värde

Minskning med
27 tkr

Kommentar:
Målet är att kostnaderna för köpt vård 2019 (exklusive våld i nära och ensamkommande barn och unga) ska
vara lägre än för samma period föregående år.

PRIORITERAT MÅL

5. I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet
INDIKATOR

5.3 Nöjd-medarbetar-index ska höjas
5.4 Sjukfrånvaron i kommunen ska minska
NÄMNDENS ÅTAGANDE

Att verka för en god och hållbar arbetsmiljö genom att vidareutveckla ett tydligt och
tillitsbaserat ledarskap
Bedömning
I hög grad uppfyllt
Kommentar

Socialnämnden åtar sig för att verka för en god och hållbar arbetsmiljö, vilket ska uppfyllas
genom nämndens arbetsmiljömål; att vidareutveckla ett tydligt och tillitsbaserat ledarskap.
Ett tydligt och tillitsbaserat ledarskap är en viktig förutsättning för att medarbetare ska må
bra, ta ansvar och utvecklas, vilket säkrar kvaliteten i verksamheten. En viktig del i
förvaltningens arbete med att vidareutveckla ett tydligt och tillitsbaserat ledarskap, är att
samtliga medarbetare har upprättade medarbetaröverenskommelser.
Medarbetaröverenskommelse syftar till att klarlägga och tydliggöra medarbetarens
uppdrag, befogenheter, krav och förväntningar och vilar på värdegrunden "Respekt,
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Ansvar, Brukarfokus och Professionalitet". Överenskommelsen ska ligga till grund för en
återkommande dialog med närmaste chef och ska också användas som ett stöd vid
uppföljning och utvärdering av uppdraget. Tydliggörande av medarbetares uppdrag, enligt
ovan beskrivet, förväntas ge positiva effekter på såväl NMI (nöjd medarbetarindex) som
minskad sjukfrånvaro.
Vid tiden för vårbokslutet har totalt 11 av 13 enheter medarbetaröverenskommelser för
samtliga av sina medarbetare, vilket motsvarar ca 85 %.
Åtagandet bedöms uppfyllas under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

2017

Andel av förvaltningens
medarbetare som har
medarbetaröverenskommelser

85,00%

100,00%

-

-

Bedömning
Nära värde

PRIORITERAT MÅL

6. I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande
INDIKATOR

6.3 Medborgarnas bedömning av möjligheter till inflytande i kommunen ska öka
NÄMNDENS ÅTAGANDE

Att i högre utsträckning använda sig av medborgardialog
Bedömning
Delvis uppfyllt
Kommentar

Centrala brukarråd är ett forum där våra invånare ska kunna ha inflytande på
förvaltningens arbete både vad gäller myndighetsutövningen och hur insatserna utförs (se
ytterligare beskrivning under uppdraget Att stärka och utveckla demokratin och att i
lämpliga former använda sig av medborgardialog). Hittills har två centrala brukarråd
genomförts under årets första månader och fler planeras.
Åtagandet bedöms uppfyllas under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

2017

Bedömning
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Antal
genomförda
centrala
brukarråd

2

8

-

-

Nära värde

PRIORITERAT MÅL

8. I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid
INDIKATOR

8.3 Andelen elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan ska öka
NÄMNDENS ÅTAGANDE

Att säkerställa en god skolutveckling hos alla placerade barn för att motverka psykisk
ohälsa på sikt
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar

Tidiga insatser ökar förutsättningarna för att fler barn och unga klarar skolan med
godkända betyg. Genom att följa upp skolutvecklingen bland placerade barn kan
socialtjänsten i ett tidigt skede uppmärksamma om där finns särskilda behov som behöver
tillgodoses. Psykisk ohälsa kan därmed också förebyggas. Aktiviteter i arbetsplaner har
resulterat i att samtliga överväganden/omprövningar som genomförts under årets första
månader och som rör skolbarn har innefattat uppföljning av skolutvecklingen.
Informationen och uppfattningen om hur det går för barnet i skolan kan komma från barnet
själv, vårdgivare och skolan.
Åtagandet är uppfyllt vid utgången av april månad men kommer att fortsätta att följas upp
löpande under året för att säkerställa att nivån hålls.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

2017

Bedömning

Andel
överväganden/
omprövningar
som innehåller
uppföljning av
skolutveckling

100,0%

100,0%

-

-

Värde
uppnått
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Uppdrag
I Kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2019-2021 har socialnämnden tilldelats totalt 11
uppdrag, varav sju uppdrag är riktade till samtliga nämnder och bolag och fyra är riktade
till socialnämnden.
Nedan följer en beskrivning av nämndens arbete med uppdragen. Bedömning av status
på uppdragen görs utifrån:
Påbörjad
Väntar
Färdig
Stoppad
Försenad

Kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder i uppdrag:
Att aktivt verka för och genomföra Flerårsstrategins utpekade vilja
Socialförvaltningen arbetar med att omhänderta tilldelade uppdrag från fullmäktige och
åtaganden kopplat till de prioriterade målen genom aktiviteter i arbetsplaner samt i de så
kallade chefs- och medarbetaröverenskommelserna. Ambitionen är även att
förvaltningens arbete ska präglas av de särskilda fokusområdena för nämnden, vilka är
Förebyggande insatser för barn och ungdomar ska prioriteras, Förebyggande insatser mot
våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld ska prioriteras, Åtgärder för minskad
droganvändning ska vidtas och Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.
Status
Påbörjad
Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Att reducera sin centrala administration och skapa möjligheter till förvaltningsövergripande
effektiviseringar
Som en av åtgärderna enligt Handlingsplan ekonomisk omställning 2019-2020, SN 201812-18, § 122, gjorde förvaltningen en genomlysning av ledning och övergripande
administration för att hitta ytterligare effektiviseringar framförallt genom att ej tillsätta
någon eller några vakanta tjänster under 2019. Den reviderade handlingsplanen, SN
2019-04-23, § 45, innebär ytterligare minskning av personalresurser, varav en tjänst i den
centrala administrationen.
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Även ökad digitalisering och automatisering av administrativa processer samt
förvaltningens processorienterade arbetssätt förväntas skapa förutsättningar för ytterligare
reducering av den centrala administrationen på sikt.
Status
Påbörjad
Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Att stärka och utveckla demokratin och att i lämpliga former använda sig av
medborgardialog
Förvaltningen samlar kontinuerligt under året aktörer från civilsamhället till nätverksträffar
som syftar till att stärka förutsättningarna för samverkan mellan förvaltningen och den
idéburna sektorn men möjliggör också delaktighet i den demokratiska processen.
Arbetet med brukarråd fortgår och utvecklas. Avdelning vuxna har startat upp centrala
brukarråd, vilket är ett forum där våra invånare ska kunna ha inflytande på förvaltningens
arbete både vad gäller myndighetsutövningen och hur insatserna utförs. De centrala
brukarråden består av minst en invånarrepresentant från varje enhet. Syftet är att skapa
en dialog med de invånare som berörs av våra insatser. Det kan till exempel röra sig om
planerade förändringsinitiativ som förvaltningen önskar få återkoppling på eller att delge
resultat från brukarundersökningar.
Nämnden har åtagit sig att genomföra åtta centrala brukarråd under året kopplat till ett av
kommunens prioriterade mål (6). Två centrala brukarråd har hittills genomförts där frågor
som har lyfts på rådet handlat om hur förvaltningen utifrån ett brukarperspektiv kan
utveckla sina verksamheter och hur vi bättre kan nå ut med information kring vilken hjälp
man kan få.
Synpunkter och klagomål från invånare är en viktig del i förvaltningens systematiska
förbättringsarbete. Härigenom ges invånarna möjlighet att påverka förvaltningens arbete.
Alla synpunkter och klagomål ska utredas och besvaras.
Förvaltningen har också varit med att ta fram planeringen inför kommunens
eMedborgardag som hölls den 18 mars där medborgarna gavs möjlighet att ta del av
förvaltningarnas digitaliseringsarbete.
Under våren har Digitaliseringsstrategi för socialnämnden 2019-2021, SN 2019-04-23, §
42, tagits fram vilken beskriver riktningen för nämndens fortsatta digitaliseringsarbete. I
strategin och den kompetterande handlingsplanen framhävs vikten av medborgardialog
och beskrivning av hur detta ska kunna ske.
Status
Påbörjad
Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.
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Att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom exempelvis artificiell intelligens kan
införas i syfte att minska administrationen
Förvaltningen bevakar kontinuerligt var verksamheten kan dra nytta av ny teknik. Genom
att använda digitaliseringens möjligheter finns förutsättningar för förvaltningen att öka sin
effektivitet och sänka sina administrativa kostnader samtidigt som invånarnyttan av olika
typer av tjänster ökar. I Digitaliseringsstrategi för socialnämnden 2019-2021, SN 2019-0423, § 42, anges riktningen för förvaltningens fortsatta digitaliseringsarbete med
utgångspunkt från den digitala målbilden, KF 2018-10-31, §192. Strategin har därefter
brutits ned till en handlingsplan för förvaltningen. Exempel på pågående aktiviteter i syfte
att minska administrationen är:


Nya teknikområden är artificiell intelligens, AI, och automatisering eller
robotisering. Robotstyrd processautomation, RPA, håller nu på att införas för att
effektivisera administration och spara tid i rutinbaserade processer. De processer
där automatisering kommer att påbörjas under 2019 är fakturahanterings- och
gallringsprocessen samt förberedelse inför automatisering av ansökan om
ekonomiskt bistånd. RPA ska köpas in innan sommaren och utbildning i hantering
av RPA sker i samband med inmatning av material.



En receptionskiosk, ett digitalt tidsbokningssystem i förvaltningens reception, har
köpts in och installerats. En arbetsgrupp med representanter från verksamhet och
brukare håller på att identifiera inställningar som ska kopplas in på
tidsbokningsmodulen som beräknas tas i bruk innan sommaren.



I arbetet med att skapa möjligheter att arkivera ärenden, handlingar, dokument och
information på ett kontrollerat och säkert sätt i ett eArkiv håller en arbetsgrupp på
att ta fram en arbetsplan för hur genomförandet ska ske. Ett kommuncentralt
samarbete pågår också. Övergången kommer att ske under 2019-2020.



Digital signering kommer att införas under 2019-2020. eSignering möjliggör att
protokoll signeras elektroniskt med e-legitimation. Pilotprojekt kring
protokollsignering kommer att följas av beslutssignering. Planeringsarbete och
samverkan pågår avseende tekniska förutsättningar.



Planering och samverkan med leverantör pågår även gällande inköp av ett
processverktyg där processer och rutiner kan samlas i syfte att effektivisera och
kvalitetssäkra förvaltningens verksamheter.



Ett arbete har påbörjats med att utforma eTjänster så att invånaren kan nå tjänsten
via en dator, mobiltelefon eller via telefonservice. Det sedan tidigare påbörjade
arbetet med en medborgartjänst, som möjliggör digital ansökan om
försörjningsstöd och där invånaren kan följa sitt ärende, är exempel på en sådan
tjänst.
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Status
Färdig
Uppdraget bedöms som färdigt genom framtagen digitaliseringsstrategi.

Att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser
i kommunens integrationsarbete
Förvaltningen har idag har idag en tät samverkan med Integrationsavdelningen med
regelbundna samverkansträffar där integrationsperspektivet hela tiden vägs in.
Ett riktat arbete för att öka förutsättningarna för nyanländas integration utförs idag bland
annat inom området barn och unga. En god start i föräldraskapet i Sverige möjliggör en
bra integration och är ett viktigt arbete både för nyanlända föräldrar och de som kommer
inleda sitt föräldraskap i Sverige. Arbetet sker idag både i form av gruppverksamhet samt
individuellt utformat stöd.
BUS (Barn och unga samverkan) ledningsgrupp har ett uppdrag att under året i
samverkan genomföra integrationsfrämjande insatser. En bra utgångspunkt i arbetet är
rapporten Situationen för nyanlända barn i familj– med fokus på sociala frågor och
socialtjänstens roll (juni 2018) som tagits fram av Göteborgsregionen (GR) och FOU Väst.
Status
Påbörjad
Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala organisationen samt följa
utfallet årligen
För närvarande har förvaltningen flera pågående anställningar med lönestöd såsom
cafévärdinna, vaktmästare och inom daglig sysselsättning. Möjligheten till anställning med
lönestöd övervägs i de fall där det är möjligt.
Status
Påbörjad
Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte medför bestående
kostnader
Förvaltningen bevakar inom vilka områden statsbidrag kan rekvireras. Hittills har
statsbidrag rekvirerats för stärkta insatser mot barn och unga med psykisk ohälsa, stärkt
bemanning inom barn och ungdomsvården samt våld i nära relationer.
Även möjlig medfinansiering och samverkan undersöks kontinuerligt inom
digitaliseringsområdet. Under våren 2019 har möjligheterna undersökts kring samverkan
avseende automatisering av handläggningsprocessen ekonomiskt bistånd, vilket kommer
att resultera i en ansökan om deltagande i ett projekt som drivs av Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) med start i slutet av augusti 2019. Deltagande kommer visserligen
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innebära en kostnad för förvaltningen men sannolikt mindre än om vi skulle införa detta på
egen hand. Det innebär en effektivisering och nytta både vid införandet och i det fortsatta
arbetet dels med anledning av insatser under projekttiden från SKL samt fortsatt genom
nätverk som förvaltningen kommer att ingå i.
En forskningsansökan har gjorts dels av Uppsala universitet samt av Örebro och
Linköpings universitet där socialförvaltningen kommer att ingå om forskningsmedel blir
tillgängliga. De bägge projekten kommer att handla om införande av välfärdsteknik och hur
digitaliseringsarbetet påverkar medarbetarna. Fokus är personal inom socialtjänsten.
Denna samverkan förväntas underlätta och effektivisera implementeringen av den digitala
utvecklingen.
Status
Påbörjad
Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Socialnämnden har även tilldelats följande uppdrag från kommunfullmäktige:
Att i samverkan med det civila samhället göra insatser för att hindra våld i nära relationer
Frågan kring våld i nära relationer har lyfts i möte med Frivillignätverket, vilket är ett
nätverk bestående av frivilligaktörer från kyrkor, idrottsrörelse, folkhögskola och civila
initiativ. Samtliga visade sig möta våld i nära relationer i sina verksamheter och frågor
kring agerande vid våld som är av hederskaraktär lyftes särskilt fram och diskuterades.
Förvaltningen har spridit information om var frivilligorganisationer kan vända sig för hjälp
eller vägledning när de möter våldsutsatta eller våldsutövare. Förvaltningen samverkar
även med kvinnojouren Olivia och Brottsofferjouren.
Samverkansrådet är ett nätverk för chefer från myndigheter och frivilligorganisationer som
samordnas av socialförvaltningen. Formerna håller för närvarande på att ses över inför en
omstart i höst.
En gemensam workshop med ovan nämnda aktörer kommer att ske i början av juni i syfte
att tillsammans identifiera vilka insatser som kan genomföras för att förhindra våld i nära
relationer.
Status
Påbörjad
Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Att tillsammans med kultur- och utbildningsnämnden göra insatser för att förhindra
hedersrelaterat våld
Ett arbete har inletts där bland annat möten har genomförts och planeras att fortlöpa
under hela året med handläggare från de båda förvaltningarna. Vid mötena tar
handläggarna del av varandras erfarenheter och kunskaper samt identifierar de centrala
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områden där insatser behöver utvecklas för att förhindra hedersrelaterat våld. Mötena har
även resulterat i en ökad samverkan mellan förvaltningarna i enskilda ärenden och på så
sätt tillvaratas och sprids den kompetens som finns inom området.
Status
Påbörjad
Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.
Att vidta åtgärder för att i högre utsträckning tillgodose kompetensförsörjningen i den
sociala verksamheten i Alingsås kommun
Till kommunens mål 2 har nämnden åtagit sig att Att fortsätta arbeta aktivt med
kompetensförsörjningen och där aktiviteter för att tillgodose kompetensförsörjningen
närmare beskrivs. Kopplat till detta kommer snart en kompetensförsörjningsplan att vara
färdigställd, vilken bygger på ARUBA (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avsluta).
Status
Påbörjad
Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.
Att utveckla och utöka så kallade hemmaplanslösningar, för att undvika dyra
externplaceringar i andra kommuner
I Handlingsplan ekonomisk omställning 2019-2020, SN 2018-12-18, § 122, presenteras
vidtagna samt planerade åtgärder för att utveckla och utöka så kallade
hemmaplanslösningar. Förvaltningens intensiva arbete med att hitta lösningar som syftar
till att frångå köpt vård och istället gå mot fler och mer differentierade lösningar på
hemmaplan fortsätter. Det handlar både om boendelösningar, ökad samverkan och
förändrade arbetssätt inom hela verksamheten för att matcha behoven och därmed
undvika köpt vård.
Verksamheterna som arbetar med barn och unga har startat ett nytt forum för samverkan
mellan chefer, förste socialsekreterare och handläggare med möten en gång per vecka.
Även externa samverkanspartners bjuds in vid behov. Forumets uppdrag är att finna
kreativa, hållbara och kostnadseffektiva lösningar för utsatta barn och unga. Insatser på
hemmaplan ska alltid prioriteras när så är möjligt. Om en placering på HVB eller institution
krävs för barnets eller den unges skydd ska en planering omedelbart tas fram med
beskrivning kring när och på vilket sätt socialtjänstens egna insatser på hemmaplan kan ta
vid. Ett annat viktigt uppdrag är att mobilisera nätverket runt barnet/den unge. Utöver detta
har ett målinriktat metodutvecklings- och samverkansarbete inletts mellan enheten som
genomför barnavårdsutredningar och enheten för Stöd och behandling i syfte att utveckla
arbetet mot hållbara hemmaplanslösningar. Ett arbete pågår med att säkerställa att HVBoch stödboendet Rubingatan arbetar med rätt målgrupp samt att personal inom dessa
boenden ges goda förutsättningar att klara sitt uppdrag genom ett nära och tydligt
ledarskap och kompetenshöjande insatser.
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En genomlysning av köpt vård vuxen har genomförts av EY under våren. Syftet var att få
mer kunskap om anledningarna till att kommunen har höga kostnader för placeringar inom
missbruksområdet och få förslag på åtgärder för kostnadskontroll inom området. Exempel
på aktiviteter är anpassning av utbudet på öppenvårsverksamheten Return där det efter
sommaren kommer att erbjudas ett 40 timmars behandlingsprogram med ett koncept som
även inbegriper sysselsättning och friskvårdsaktiviteter. Vidare planeras för en utökning av
öppettider på det tillfälliga boendet Grindgatan samt flytt av verksamheten boendestöd till
förvaltningens lokaler på Sidenvägen i syfte att utöka kapaciteten på Gläntan/Kompassen
(daglig sysselsättning). Ett arbete pågår även med att utveckla fler boendelösningar, vilket
beskrivs närmare under nämndens åtagande kopplat till mål 3.
Status
Påbörjad
Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Internkontroll
Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2019 framgår av bilaga 1. Enligt
internkontrollplanen ska en av punkterna följas upp vid vårbokslutet medan de övriga ska
följas upp inför del-/årsbokslut.
Internkontrollpunkten Att verksamhetssystemen inte ger rätt stöd i processerna följs upp
inför vårbokslutet. Manuellt arbete ska ersättas med relevant underlag från
verksamhetssystem. Samtliga ärenden inom socialpsykiatrin har lagts in i Procapita Vård
och omsorg, vilket betyder att statistik och egenavgifter numera kan tas ut från
verksamhetssystemet.
Kontrollen genomfördes utan anmärkning.

Omedelbar åtgärd
Utifrån den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes inför socialnämndens
Flerårsstrategi 2019 -2021, SN 2018-02-19, § 22, identifierades ett antal risker, dock ingen
som krävde omedelbar åtgärd.
I väsentlighets- och riskanalysen, som ingick som bilaga till nämndens flerårsstrategi,
beskrivs respektive riskområdes konsekvenser och hur dessa hanteras. De identifierade
riskerna ingår antingen som en internkontrollpunkt i nämndens Internkontrollplan 2019
eller som ett åtagande kopplat till kommunfullmäktiges mål. I nämndens vårbokslut
redogörs för nämndens aktiviteter kopplade till åtagandena och internkontrollplanen följs
upp (se bilaga 1).
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Ekonomi
Drift
Avvikelse
Vårbokslut Prognos
Vårbokslut Differens
prognos/budget
2019
helår
2018
2018/2019
2019

Belopp i tkr

Budget
2019

Verksamhetens intäkter

41 560

17 290

40 026

-1 534

15 330

1 960

Personalkostnader

-145 819

-52 455

-149 314

-3 495

-53 792

1 337

Lokalhyror

-15 120

-4 982

-15 243

-123

-5 917

935

Köp av tjänster

-59 211

-24 855

-57 986

1 225

-23 284

-1 571

Övriga kostnader

-25 312

-9 324

-28 288

-2 976

-8 854

-470

Verksamhetens kostnader

-245 463

-91 616

-250 831

-5 368

-91 847

231

Verksamhetens
nettokostnader

-203 903

-74 326

-210 805

-6 902

-76 517

2 191

Kommunbidrag

203 903

67 968

203 903

0

74 070

-6 102

Årets resultat

0

-6 358

-6 902

-6 902

-2 447

-3 911

Sammanfattning
Orosanmälningarna vad gäller barn och unga har återigen stigit kraftigt under årets första
månader vilket resulterat i ökning av ärendemängden inom barnområdet. Detta i
kombination med rekryteringsbekymmer har inneburit behov av externa konsulter under
en period vilket ej budgeterats. En konsekvens har också varit att antalet
familjehemsplaceringar inte minskat som planerat vilket innebär underskott gentemot
budget. Vidare har antalet brukare med LSS-beslut varit färre än vad som budgeterats
vilket innebär minskad intäktsfinansiering. Kostnader för försörjningsstöd har ökat och
överstiger budget efter att under flera år uppvisat en fallande trend.
Socialnämnden har vid sitt sammanträde i april beslutat om handlingsplan omfattande
kostnadsminskande åtgärder om 8 325 tkr under 2019 vilka beaktats i prognosen.
Socialnämnden har också ansökt om 5 973 tkr ur kommunens flyktingfond. Detta ärende
behandlas av kommunfullmäktige i maj och eventuella intäkter från fonden ingår ej i
helårsprognosen. Dessutom har förvaltningen getts i uppdrag att till nämndens
sammanträde i juni återkomma med ytterligare förslag till åtgärder med syftet att i enlighet
med gällande ekonomiska styrprinciper då uppnå nollprognos för helåret.
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Prognos för helåret 2019
Prognosen för helåret innebär i nuläget ett underskott om 6 902 tkr. Jämfört med
prognosen efter mars månad är det en försämring med 927 tkr, vilket huvudsakligen beror
på ökade kostnader för försörjningsstöd. I prognosen ingår beräknad effekt av beslutad ny
handlingsplan enligt nedan. Som nämnts ovan har socialnämnden ansökt om medel ur
kommunens flyktingfond samt gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med ytterligare
åtgärdsförslag till nämndens sammanträde i juni så att nollprognos då kan uppnås.
Beträffande EKB-verksamheten finns 2019 ett tillfälligt kommunbidrag med 8 000 tkr vilket
enligt plan skall upphöra 2020. Detta kommunbidrag beräknas inte tas i anspråk fullt ut
varför ett överskott för verksamheten på ca 4 000 tkr prognosticeras. Nedskrivning av
under 2018 uppbokade, men efter förnyad bedömning osäkra fordringar på
Migrationsverket har genomförts i enlighet med försiktighetsprincipen, vilket belastat
resultatet med ca 2 800 tkr. Dessutom påverkar denna bedömning även årets beräknade
intäkter negativt. Omställning av HVB-boendet på Gustav Adolfsgatan förbättrar dock
ekonomin med ca 2 500 tkr. Vidare beräknas omställningsåtgärder i boendena i enlighet
med föreslagen ny handlingsplan minska kostnaderna med 1 800 tkr.
Övriga större prognosticerade avvikelser är:


Kostnader familjehemsvård samt vissa tillfälliga HVB-placeringar inom
förvaltningens placeringsenhet för barn och unga -3 000 tkr. Budgeterad minskning
av antalet ärenden har inte kunnat realiseras då antalet orosanmälningar stigit
kraftigt under årets inledning.



Verksamheten för socialpsykiatri -3 800 tkr. Jämfört med budget har andelen
brukare med LSS-beslut minskat något varför intäktsfinansieringen från vård-och
omsorgsnämnden inte når upp till budget. Personalkostnader beräknas överskrida
budget med 1 600 tkr delvis beroende på ej förutsedda avvecklingskostnader.
Kostnaderna för köpta tjänster av vård- och omsorgsnämnden avseende bland
annat daglig sysselsättning beräknas överskrida budget med ca 500 tkr. Som följd
av den slutliga regleringen med vård- och omsorgsnämnden har dessutom
budgeten för köpta vårdplatser minskats med 1 000 tkr.



Kostnader försörjningsstöd -1 800 tkr. Kostnaderna har ökat under årets inledning
och prognosen innebär att kostnaderna ligger kvar över budget under resten av
året. Motsvarande ökning av antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har dock
inte noterats, utredning om anledningar till kostnadsökningen pågår därför inom
förvaltningen.



Ej budgeterade konsultkostnader inom avdelningen barn och unga innebär
underskott mot budget om 2 400 tkr. Tidigare beslut om att inte anlita externa
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konsulter har inte kunnat följas utifrån rekryteringssvårigheter och ett stort och
ökande antal ärenden.


Budgeten för köpt vård inom verksamheten missbruk vuxna har som följd av den
slutliga ekonomiska regleringen med vård- och omsorgsnämnden minskats med
6 800 tkr. I enlighet med ny handlingsplan beräknas verksamhetens kostnader
kunna minska, dock inte i paritet med den reducerade budgeten redan under 2019
varför ett underskott på 4 300 tkr förväntas. När handlingsplanen får full effekt
2020 stämmer emellertid den nya budgetnivån bättre med beräknade faktiska
kostnader. Överskott för köpta vårdplatser barn och unga om 2 700 tkr samt visst
överskott för köpta platser avseende VINR beräknas i huvudsak kunna balansera
detta underskott, delvis som följd av den nya handlingsplanen.



För behovsprövade öppna insatser barn och unga prognosticeras ett överskott
med 1 600 tkr som följd av personalvakanser vid stöd- och behandlingsenheten. I
den nya handlingsplanen ingår som en åtgärd reduktion av enhetens bemanning
med tre tjänster.

Kommentarer till resultaträkningen
Resultatet per april månad innebär ett underskott med 6 358 tkr. Till skillnad från tidigare
genomförs numera periodisering av upplupna löner varje månad och ej enbart i samband
med årsbokslutet vilket påverkat resultatet med ca 1 300 tkr. Upplupna semesterlöner
uppgår till 2 301 tkr. I enlighet med försiktighetsprincipen belastas resultatet också av
nedskrivningar av under 2018 uppbokade fordringar på Migrationsverket avseende LVUliknande ärenden inom EKB-verksamheten. Vid en förnyad genomgång av dessa
fordringar har det utifrån Migrationsverkets bedömningsgrunder ansetts rimligt att
genomföra nedskrivningar till en summa om ca 2 800 tkr.
De totala intäkterna beräknas understiga budget främst utifrån genomförda nedskrivningar
av osäkra fordringar inom EKB-verksamheten enligt ovan. Bedömningen av dessa
fordringar har också en negativ påverkan på förväntade intäkter under 2019.
Den budgeterade nivån för personalkostnader i gruppboenden socialpsykiatri kommer inte
att hållas, delvis beroende på oförutsedda avvecklingskostnader.
Beträffande posten köp av tjänster beräknas överskott uppstå som följd av föreslagen ny
handlingsplan vilken bland annat syftar till att kraftigt reducera kostnader för externa
placeringar. I kostnader för köpta tjänster ingår emellertid även ej budgeterade kostnader
för externa konsulter enligt ovan.
Vad gäller övriga kostnader påverkas dessa negativt av ökade kostnader för
försörjningsstöd samt kostnader för mindre åtgärder i förhyrda fastigheter.
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Åtgärder för att säkerställa ekonomisk balans
Socialnämnden beslutade i december 2018 om en handlingsplan innehållande
kostnadsminskande åtgärder om 12 100 tkr. Dessa åtgärder ingår i den av nämnden
beslutade budgeten för 2019. Den huvudsakliga anledningen till handlingsplanen var
konstaterandet att budgeterade och tidigare under 2018 prognosticerade intäkter om
6 400 tkr från vård- och omsorgsnämnden inte kunde realiseras.
I mars 2019 beslutade kommunfullmäktige om slutlig ekonomisk reglering mellan
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden efter överflyttningen av
funktionshinderverksamheten. Detta beslut innebar en minskning av socialnämndens
budgetram med 7 800 tkr. Tillsammans med identifierade avvikelser i samband med
ekonomisk uppföljning efter mars månad innebar ramminskningen behov av ytterligare
åtgärder i syfte att anpassa kostnadsnivån till socialnämndens nya budgetram. Beslut om
sådana åtgärder togs vid socialnämndens sammanträde i april. Den nya handlingsplanen
innehåller åtgärder som under 2019 beräknas reducera kostnadsläget med 8 325 tkr. I
kombination med tidigare fattade beslut beräknas ytterligare kostnadsreduktion om 8 875
tkr uppnås under 2020 då åtgärderna får full effekt. I enlighet med vad som framkom i
samband med den genomförda genomlysningen av socialnämndens ekonomiska
förutsättningar är en målsättning i handlingsplanen också att minska avvikelser i relation
till andra kommuner.
Den beslutade nya handlingsplanen är dock inte tillräcklig för att i enlighet med gällande
ekonomiska styrprinciper uppnå en nollprognos för 2019. Socialnämnden har ansökt om
5 973 tkr ur kommunens flyktingfond, denna ansökan behandlas vid kommunfullmäktiges
sammanträde i maj varför eventuella intäkter från fonden inte ingår i den nuvarande
prognosen. Socialnämnden har också gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med
ytterligare förslag på åtgärder till nämndens sammanträde i juni så att nollprognos för
helåret då kan erhållas.
Den nu slutförda ekonomiska regleringen med vård- och omsorgsnämnden har satt punkt
för en längre tids ovisshet kring kvarstående budgetfrågor efter överflyttningen av
funktionshinderverksamheten. För socialnämnden har detta inneburit tvära kast för den
ekonomiska planeringen. Under tidig höst 2018 räknade nämnden med att budgeterade
intäkter om 6 400 tkr enligt ovan kunde internfaktureras, något som sedan visade sig inte
kunna genomföras. Effekten av de uteblivna intäkterna arbetades därefter in i
socialnämndens budget för 2019. Under våren 2019 reducerades dessutom nämndens
budgetram med 7 800 tkr enligt ovan, en omständighet som ej var känd när nämnden
beslutade om budgeten för 2019. Dessa förändrade förutsättningar ställer stora krav på att
under kort tid kraftigt anpassa kostnadsläget för verksamheter inom socialnämndens
ansvarsområde.
I ambitionen att förbättra ekonomisk redovisning och rapportering har socialförvaltningen
och vård- och omsorgsförvaltningen tillsammans säkerställt att alla personer med
beslutade LSS-insatser och samtliga kostnader kopplade till dessa insatser nu är korrekt
registrerade och redovisade i kommunens räkenskapssammandrag. Arbetet har varit
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mycket framgångsrikt och medfört att LSS-utjämningsintäkterna till Alingsås kommun
enligt SKL:s senaste prognos preliminärt kommer att öka med 18,5 mnkr under perioden
2018 - 2020. För 2018 uppgick kommunens intäkter till 33,5 mnkr, 2019 ökade summan till
43,2 mnkr och preliminära uppgifter för 2020 visar på en förväntad ytterligare ökning till
52,0 mnkr.
Jämförelse med vårbokslut 2018
I vårbokslutet 2018 uppgick resultatet till -2 440 tkr att jämföra med årets utfall på -6 358
tkr. I vårbokslutet för 2019 har periodisering av upplupna personalkostnader genomförts
vilket ej var fallet 2018. Vidare har ett par större kostnadsposter av engångskaraktär
belastat resultatet 2019, bland annat nedskrivning av under 2018 uppbokade osäkra
fordringar på Migrationsverket om ca 2 800 tkr.
Prognosen i samband med vårbokslutet 2018 innebar ett nollresultat. I prognosen
medräknades interna intäkter från vård- och omsorgsnämnden på ca 6 400 tkr vilka sedan
ej realiserades. Årsbokslutet 2018 för socialnämnden innebar ett underskott om 6 050 tkr.
Under 2018 ingick kommunens arbetsmarknadsenhet, AME, i socialnämndens budget.
Inför 2019 överflyttades verksamheten till Kultur- och utbildningsförvaltningen.
Kommunbidraget till AME uppgick 2018 till 11 054 tkr. Verksamhetens resultat i
årsbokslutet för 2018 innebar ett överskott om 2 942 tkr.

Investeringar

Tkr

Budget
2019

Vårbokslut Prognos
2019
helår

Expansionsinvestering
Investering X

Avvikelse
Vårbokslut Differens
prognos/budget 2018
2018/2019
2019
0
0
0
0

-varav exploatering

0

0

Exploatering X

0

0

Imageinvestering

0

0

Investering X

0

0

Reinvestering

0

0

Investering

1 450

199

1 450

0

214

-16

Anpassningsinvestering

0

0

Investering X

0
0

0

Totalt utgifter

1 450

199

1 450

214

Under perioden har tre cyklar varav två elcyklar köpts in, vidare har möbelinköp till
Sidenvägen genomförts samt viss IT-utrustning. Helårsprognosen för socialnämndens
investeringar är 1 450 tkr. Större investeringar som planeras under året är
brandsäkerhets- och arbetsmiljöåtgärder, integrering lås-/larmsystem samt uppsättning av
cykelställ Sidenvägen för ca 1 000 tkr.
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-16

Personal
Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning
Månadsavlönad

AID-struktur
Administration
Socialt och kurativt arbete
Vård- och omsorgsarbete m m

Antal
personer

Antal
anställningar

Antal årsarbetare

Medelålder

Sysselsättningsgrad (snitt)

239

244

235,8

46,3

97%

41

41

39,7

51,0

97%

198

203

196,1

45,3

97%

2

2

2,0

37,0

100%

Antal årsarbetare inom socialförvaltningen har reducerats från 253 årsarbetare under
perioden januari till april 2018 till 235 årsarbetare under samma period 2019 detta främst
med anledning av övergången av Arbetsmarknadsenheten (AME) till kultur- och
utbildningsnämnden. Socialförvaltningen har en genomsnittslig sysselsättningsgrad på
97% och medelålder på 44 år fördelat på 72,6% kvinnor och 27,4% män.
Förvaltningen ser fortsatta svårigheter kring rekrytering av erfarna socionomutbildade
kandidater för arbete med myndighetsutövning, denna svårighet delas med övriga
kommuner i landet. Exempel på övergripande rekryteringsaktiviteter under årets första
månader kan bland annat nämnas Framtidsmässan i Göteborg som riktar sig till studenter
på universitetsnivå samt en mässa på Alströmer vars huvudsakliga syfte var att
marknadsföra kommunen som arbetsgivare men även att synliggöra behov av
semestervikarier inför sommaren 2019 gällande hem för vård eller boende (HVB) samt för
boende inom socialpsykiatri.
En övergripande kompetensförsörjningsstrategi är snart framtagen samt därtill kopplad
aktivitetsplan för 2019. En översyn och uppdatering pågår gällande förvaltningens
introduktionsplan och mallen för avslutningssamtal. En väl planerad introduktion är av
största vikt för att ge nya medarbetare en god start samt ett varmt mottagande. Ett
avslutningssamtal är avgörande för att sammanfatta tiden hos arbetsgivaren samt ge
möjlighet till reflektion, överlämning och feedback.
Ett flertal satsningar pågår i syfte att ytterligare öka kompetens kring metoder och
arbetsätt kopplat till uppdraget att stötta barn, unga och föräldrar. Samtliga satsningar
genomförs inom ramen för erhållna statliga medel från Socialstyrelsen. Alingsås kommun
ingår även i Yrkesresan som är ett regionalt kompetensprogram inom Barn och unga i
Göteborgsregionen. För de verksamheter som arbetar gentemot vuxna har
internutbildningar påbörjats i pedagogiskt förhållningssätt som handlar om de viktigaste
utgångspunkterna i arbetet riktat till de invånare som söker förvaltningens stöd och hjälp.
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Andel timavlönade
Under perioden jan-april 2019 har socialförvaltningen använt timavlönad personal
motsvarande 13,3 heltidsarbetare vilket är en minskning med 1,9 heltidsarbetare jämfört
med föregående år och period. Fyllnadstid för perioden har ökat något och övertiden har
minskat något jämfört med perioden 2018.
En åtgärd för att ytterligare minska antalet timavlönade är att arbeta aktivare med
bemanningsplanering och Time Care där ett arbete har påbörjats under våren.
Andel delade turer
Det finns inga delade turer inom förvaltningen

Arbetsmiljö
Nämndens arbetsmiljömål är formulerat som ett åtagande kopplat till mål 5: Att verka för
en god och hållbar arbetsmiljö genom att vidareutveckla ett tydligt och tillitsbaserat
ledarskap, där aktiviteter kopplat till åtagandet närmare beskrivs. Målvärdet är att samtliga
medarbetare vid årets slut har en upprättad och individuell medarbetaröverenskommelse.
Arbetet med medarbetaröverenskommelsen har en direkt koppling till resultatet från
medarbetarenkäten 2018 där arbetsbelastning och återhämtning var de två områden som
förvaltningen skulle beakta. Arbetsmiljömålet och dess effekter för såväl individen som
förvaltningen förväntas även ge positiva effekter på nöjd medarbetarindex (NMI) samt
positiva effekter på minskad sjukfrånvaro.
Förvaltningen har i enlighet med kommunens riktlinjer skapat handlingsplaner utifrån
resultat i medarbetarenkät samt fysiska skyddsronder. Handlingsplanerna innehåller
åtgärder för såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och är
skapade i samverkan på alla nivåer i organisationen, vilket möjliggör medarbetarnas
delaktighet.
Förvaltningens HR-partner träffar fortsättningsvis samtliga chefer för individuella möten
regelbundet där fokus ligger på pågående rehabiliteringsärenden, klara men icke
avslutade rehabiliteringsärenden, resultat från ”Mätsticka” såväl på individ- som gruppnivå,
samt tillbud och arbetsskador på enheten.

Arbetsskador och tillbud
Typ

2018

2019

Differens 2018-2019

Tillbud

30

26

- 4

Arbetsskador

4

9

+5
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Under perioden januari till april 2019 är nio arbetsskador anmälda. Ingen av dessa
arbetsskador har genererat någon sjukfrånvaro för medarbetare utan lyder under kategori
”nollskada”. Under nämnda period har 26 tillbud rapporterats, de vanligaste tillbuden som
anmäls rör någon form av orosmoment i anslutning till brukare med psykisk ohälsa.
Genom att synliggöra, diskutera samt analysera inkomna tillbud och arbetsskador ges
medarbetare, chef och skyddsombud möjlighet att riskbedöma samt vidta åtgärder kring
de eventuella brister som finns i arbetsmiljön eller vilka som skulle kunna leda till risker.
Det är avgörande att alla medarbetare känner till och aktivt rapporterar i
verksamhetssystemet LISA. Statistik, dokumentation och handlingsplaner gällande
arbetsskador och tillbud diskuteras vid regelbundna HR-ronder tillsammans med chef.
Diskussion och uppföljning ska även regelbundet finnas på enhetens dagordning för
arbetsplatsträff (APT).

Sjukfrånvaro
Tabell, sjukfrånvaro i %
2018

2019

1-14 dagar

2,4

2,2

Minskat med 0,2

1-59 dagar

3,4

3,4

oförändrat

> 60 dagar

5,5

6,2

Ökat med 0,7

<29 år

2,5

8,0

Ökat med 5,5

30-39 år

11,4

8,0

Minskat med 3,4

40-49 år

8,7

5,6

Minskat med 3,1

50-55 år

6,0

10,6

Ökat med 4,6

> 56 år

10,9

15,2

Ökat med 4,3

Kvinnor

10,0

11,3

Ökat med 1,3

6,0

4,2

Minskat med 1,8

Män

Differens 2018-2019

Sjukfrånvaro tom april innebär vissa eftersläpningar och ett korrekt resultat tom april kan påvisas först i slutet av maj.
Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.

Sjukfrånvaron i socialförvaltningen under perioden januari till april 2019 befinner sig på 9,6
%.Totala antalet sjukfrånvarande timmar under samma period är 14 363 timmar, detta i
jämförelse med samma period föregående år då antalet sjukfrånvarande timmar befann
sig på 14 814 timmar. Detta innebär en positiv utveckling gällande antalet sjuktimmar. Det
27
Sida 224 av 347

är fortsatt den längre sjukfrånvaron som är störst. I en djupare analys kring orsaker finner
förvaltningen en till största delen icke arbetsrelaterad- och långvarig sjukfrånvaro med
anledning av fysiska sjukdomar, vilket är svårt för förvaltningen att påverka.
Statistik gällande sjukfrånvaro samt rehab följs upp och rapporteras månadsvis till
respektive avdelning.

Sammanfattande analys av vårbokslutet
Inledningen på året har präglats av den ekonomiska omställning förvaltningen är inne i,
vilken till stor del handlar om förändrade arbetsätt och en striktare hållning i relation till
förvaltningens kärnuppdrag. Alingsåsarnas behov av socialtjänst fortsätter att utmana i
form av ökande volymer av orosanmälningar vad gäller barn och ett ökande behov av
försörjningsstöd. Bostadsbristen är fortfarande en stor fråga tillsammans med våldet i nära
relation.
I Genomlysning socialnämnden, handlingsplan Effekt punkt # 1, KS 2019-03-11, § 49,
framkom att Alingsås har en väsentligt högre nivå för andel bidragsförsörjda
samt väsentligt fler personer som erhåller sjuk- eller aktivitetsersättning än jämförbara
kommuner. Bilden får också stöd i genomlysningen EY tagit fram vad gäller vuxenvården
vilken visar på att det i Alingsås finns en högre grad av samsjuklighet, bostadslöshet och
kriminalitet än i de kommuner där EY genomfört liknande studier. Ovanstående har
sannolikt också inverkan på Alingsås höga volymer inom barnavården.
Förvaltningens fokus kopplat till våra utmaningar är att säkerställa uppföljning och
statistiska underlag. Jämförelser med andra kommuner blir viktigt, likaså sökandet efter
goda exempel och samverkan. Genom att förstå mer av vart förvaltningens resurser går
och prioritera rätt kan verksamheten utveckla metoder och arbetsätt där kvalitén
säkerställs i den vård och omsorg som erbjuds Alingsåsarna. Digitaliseringen behöver
också drivas vidare för att på så sätt effektivisera och frigöra resurser för att klara
omställningen i välfärden framåt. För att säkra förvaltningens fortsatta kvalitétsutveckling
krävs långsiktighet och arbetsro, utvecklingsarbetet får inte avstanna.
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Bilaga 1
Socialnämndens internkontrollplan 2019
Uppföljning vårbokslut

Identifierad
risk

Område

Att verksamhetssystemen
inte ger rätt
stöd i
processerna

Verksamhet

Att EU:s dataskyddsförordning inte
följs

Invånare

Process

Riskvärde

Vad ska
kontrolleras?

Metod

Ansvarig

Uppföljning

Hur ska kontrollen
genomföras?

Vem
genomför
kontrollen

När följs kontrollen upp?

Information
från
verksamhetssystem

6

Att Hypergenes
applikation för
IFO ger rätt
underlag för
statistik

Att manuellt arbete ersatts
med relevant underlag från
verksamhetssystem

Systemförvaltare
Tieto
Lifecare

Följsamhet
gentemot
dataskyddsförordningen
GDPR

6

Att nytt PuB-avtal
är känt, att
verksamhetssystemen
hanterar uppgifter
enligt GDPR och
att alla
medarbetare har
kännedom om hur
behandla

Enkät om förordningens
kännedom/tillämpning ställs
till avdelningschefer och
systemförvaltare
kontrollerar att
verksamhetssystemen
(Procapita Lifecare och
Alk-T) hanterar GDPR

Dataskydds
redogörare

Internkontrollpunkten är kvarvarande
från 2018 års internkontrollplan. Vid
uppföljningen inför årsbokslutet var inte
arbetet slutfört.
Systemförvaltare har inför vårbokslutet
följt upp internkontrollpunkten och kan
konstatera att samtliga ärenden inom
socialpsykiatrin har lagts in i Procapita
Vård och omsorg och att statistik och
egenavgifter därmed kan tas ut från
systemet.
Enligt 2018 års internkontrollplan ska
internkontrollpunkten även följas upp
inför delårsbokslutet 2019. De två
kvarvarande momenten, uppdatering av
blanketter och samtycke vid foto,
kommer att följas upp.

ekonomi
verksamhet
medborgare
medarbetare

Befintliga blanketter, som
samtyckesblanketter måste uppdateras
för att motsvara förordningens krav.
Uppdateringen har påbörjats.
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personuppgifter

För foton krävs samtycke. När externa
foton används tillfrågas respektive
företag. Alingsås kommun har ingen
central policy. För tillfället lämnas
information om GDPR vid fototillfället.
Ett arbete pågår för hantera samtycke
vid foto.

Att fördelar
förloras när
arbetsmarknads- och
stöd- och
försörjningsenheten inte
ligger under
samma
nämnd

Verksamhet

Samverkan
mellan
arbetsmarknadsenheten och
stöd- och
försörjningsenheten

9

Att samverkan
fungerar

Genom samverkansträffar
på chefsnivå
Att följa kostnaderna för
försörjningsstöd

Enhetschef
stöd- och
försörjning

Del- och årsbokslut

Att
dokumentation sker
utöver
lagstiftningens
krav

Verksamhet

Dokumentation av
ärenden
inom
myndighetsutövningen

6

Hur
dokumentationen
sker idag och på
vilket sätt den
avviker från
lagkrav

Under våren:
Kompetensutvecklingsinsats för medarbetare
inom
placeringsenheten och
utredningsenheten.
Genomgå fyra
utbildningstillfällen,
webbinarium som SKL har
tagit fram.
Under hösten: Följa upp
effekterna av kompetensutvecklingsinsatserna

Avdelningschef Barn
och unga

Del- och årsbokslut

2
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Att vi inte har
tillräckligt
konkreta och
mätbara mål
för våra
insatser

Verksamhet

Att processen
utlämnande
av handling
inte fungerar

Verksamhet

9

Att de insatser
som socialförvaltningen
genomför inte har
avsedd effekt på
grund av att
målen inte har
varit tillräckligt
konkreta och
mätbara

Göra stickprov på minst 10
ärenden inom avdelning
unga för att analysera
målens utformning för
insatser riktade mot
enskilda individer

Avdelningschef Barn
och unga

Del- och årsbokslut

6

Att förvaltningen
har en effektiv
hantering av
utlämnande av
handlingar.
Till stöd finns en
rutin vid
utlämnande av
allmän handling
för Alingsås
kommun

Kartlägga processen
kopplad till utlämnande av
handlingar och identifiera
eventuella förbättringar

Nämndsekreterare

Del- och årsbokslut

invånare

invånare

Handläggning vid
utlämnande
av allmän
handling

3
Sida 228 av 347

Vård- och omsorgsnämnden
Protokoll
2019-05-13

§ 52 2019.170 VÄN

Vårbokslut 2019
Ärendebeskrivning

I enlighet med den styrmodellen för Alingsås kommun skall vårbokslut upprättas per
den 30 april. Vårbokslutet innehåller uppföljning av åtaganden, uppdrag, intern
kontroll, ekonomi och personal.
Beredning
Arbetsutskottet hänsköt vid sitt sammanträde 2019-05-06 § 31,ärendet till vård- och
omsorgsnämndens sammanträde 2019-05-13.
Förvaltningen lämnar i skrivelse daterad 2019-05-07 följande yttrande:
Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 15,0 mnkr för
verksamhetsår 2019 och nettokostnadsökningen enligt prognos uppgår till 3,6
procent (exklusive gränsdragningar som skett mot Socialnämnd mellan 2018 och
2019). Vidare prognostiseras en god uppfyllnad av Kommunfullmäktiges uppsatta
åtaganden och uppdrag.
Förvaltningen reviderade sitt yttrande 2019-05-09 enligt följande:
Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 15,0 mnkr för
verksamhetsår 2019 och nettokostnadsökningen enligt prognos uppgår till 3,6
procent (exklusive gränsdragningar som skett mot Socialnämnd mellan 2018 och
2019). Vidare prognostiseras en god uppfyllnad av kommunfullmäktiges uppsatta
åtaganden och uppdrag.
Vidare ingår i vårbokslut 2019 en ökad ram till om 7,8 mnkr utifrån att
Kommunfullmäktige 2019-03-27 beslutade att slutlig ramjustering skall göras mellan
Vård- och äldreomsorgsnämnden och Socialnämnden för överflyttad
funktionsstödsverksamhet. I resultaträkning är budgetjustering 2019 från
Socialnämnd till Vård- och omsorgsnämnd om netto 7,8 mnkr inkluderad varav
intäkter ökats med 2,8 mnkr och köp av tjänst ökats med 10,6 mnkr. Den ökade
budgeten motsvaras av ökade kostnader och påverkar inte prognosen för 2019.

Beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida229
1 avav2347

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden
Protokoll
2019-05-13

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till vårbokslut
för 2019.
2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner resultaträkningen inklusive
budgetjustering mellan Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden.
Protokollsanteckning
Alliansen lämnar följande protokollsanteckning: Alliansens ledamöter noterar att
nämnden har ett större underskott än vad handlingsplanen visar och fortsätter
arbetet om ytterligare handlingsplan för resterande underskott. Ett nytt
ställningstagande behöver tas inför delårsbokslutet 2019.

Expedieras till
KLK, stabschef VoO

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida230
2 avav2347

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämndens

Vårbokslut 2019
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Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet
Vård- och omsorgsnämndens uppdrag är att erbjuda äldre personer möjligheten att åldras
i trygghet med bibehållet oberoende. Vidare är uppdraget att erbjuda individer med
funktionsvariation adekvata insatser för att leva ett självständigt och fullgott liv. De
enskilda ska bemötas med respekt och förutsättningar skall ges att leva ett aktivt liv med
inflytande i samhället och i sin vardag. Alla insatser skall ske med god kvalitet och med
aktning för den enskildes integritet.
Nämnden ansvarar för att utforma och vidareutveckla insatser med hänsyn till de behov
som finns samt att öka förutsättningarna till ett så självständigt liv som möjligt. Nämnden
fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och vad som i övrigt i lag
eller annan författning sägs. Vård- och omsorgsnämnden fullgör också kommunens
uppgifter enligt lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, bostadsanpassningsbidrag,
medicintekniska hjälpmedel och vårdarhjälpmedel.
Per april 2019 finns fem aktiva utförare av hemtjänst, varav kommunen är en och boenden
med platser och inriktning enligt nedan tabell.
Antal
avdelningar

Platser
2019-04

Varav extern
regi

Platser
2018-04

Gruppboende demens
Gruppboende fys.

23
7

189
98

63
32

181
98

Serviceboenden

7

106

-

106

Korttids inkl. flexibel
växelv. LSS
Boenden

4
15

36
132

-

36
124

Korttids LSS

3

11

-

11

70

4

70

Personer
2019-04
742
370
100
23
202

Varav extern
regi
192
68
58
18

Personer
2018-04
709
356
105
22
197

Trygghetsboenden med
anvisningsrätt

Personer med hemtjänst i ordinärt boende
Personer med hälso- och sjukvård i ord.
boende med personlig assistans
Personer
försäkringskassa
Personer
med personlig assistans kommun
Personer med daglig verksamhet LSS
t(Hemsjukvård)
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Befolkningsprognos
I Alingsås är 5,7 procent av invånarna över 80 år (riket 5,1 procent). Enligt
befolkningsprognos kommer invånarna över 80 år öka med knappt två procent under 2019
i Alingsås kommun.

Befolkning 2018

Prognos 2019

Förändring

Invånare 65-79 år

6 732

6 801

1,0%

Invånare 80-89 år

1 896

1 933

2,0%

452

460

1,8%

Invånare >90 år

Utifrån den andel i olika åldrar som bor på särskilt boende i nuläget kommer behovet av
särskilt boende i Alingsås öka med cirka 14 platser per år i genomsnitt under den
kommande 10-årsperioden. Förändringen är relativt måttfull fram till 2022 för att därefter
öka utifrån att allt fler invånare passerar 80 års ålder.

Behov av platser på särskilt boende

410

426

445

477

2018

2020

2022

2024

507

539

2026

2028

Vidare pågår planering för att inom befintlig fastighet inrymma ett gruppboende LSS och
planering för nybyggnation av ytterligare ett gruppboende LSS.
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Åtaganden och nyckeltal
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 4
I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv
resursanvändning
Indikator:

Nettokostnader skall inte öka snabbare än summan av skatteintäkter
och generella statsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens åtaganden, uppdrag, nyckeltal och utfall:
Nämndens åtaganden:
(A) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att arbeta för att verksamheten ska bli ekonomiskt
effektivare genom att nettokostnadsökning ska understiga pris-/löne- och volymförändring.

Nettokostnadsavvikelse

2016

LSS
2017

2018

2016

-1,0%

-0,6%

ej publ

3,8%

Äldreomsorg
2017
2018
2,1%

ej publ

Nyckeltal: Nettokostnadsavvikelse LSS och Äldreomsorg
Den senast presenterade nettokostnadsavvikelse avser 2017 och påvisar att äldreomsorgen
i Alingsås kostar cirka 2,1 % mer än rikets genomsnitt. För funktionsstöd är motsvarande
siffra att verksamheten kostar 0,6 % mindre än rikets genomsnitt.
För verksamhetsår 2018 (nettokostnadsavvikelse presenteras i augusti 2019) kan avvikelsen
för nämnden öka något utifrån att hemtjänsten ökade mer än vad ökningen av antalet äldre
motsvarar. För verksamhetsår 2019 kommer sannolikt nettokostnadsavvikelsen åter minska
utifrån att nettokostnadsökningen är lägre än pris-/löne- och volymökningar utifrån beslutad
handlingsplan (se avsnitt ekonomi sid 20).
Nyckeltal: Budgetavvikelse (prognos per vårbokslut - 15 mnkr)
Nämnden uppnår inte budgetbalans för verksamhetsår 2019, se ekonomi sid 22. Dock
fortgår nämndens arbete att minska kostnaderna utifrån beslutad handlingsplan och
nämnden arbetar för att under planperioden anpassa verksamheten till beslutad budget.
Åtaganden utifrån KF:s angivna uppdrag:
(1) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att reducera sin centrala administration och
föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
(2) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar
genom t.ex. artificiell intelligens kan införas i syfte att minska administrationen.
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Nyckeltal: Antal projekt kring utveckling av välfärdsteknik utifrån framtagen plan
påbörjade och genomförda
Nämnden har påbörjat att utreda digitaliseringsmöjligheterna inom äldreomsorgen och
strävar mot en mer modern och digitaliserad omsorg.
Utfall 2019: 1
 Implementera digital plattform
För att bidra till den digitala utvecklingen fortgår implementering av ny digital plattform som
stödjer olika digitala tjänster i hemmet till exempel digital fjärrtillsyn (tillsyn via kamera) och
trygghetslarm. Via den digitala plattformen kommer det under 2019 implementeras ett
detaljplaneringssystem som pilot inom hemtjänsten.
Nyckeltal: Antal digitaliseringsprojekt påbörjade och genomförda
Utfall januari-april 2019: 8









Pågående implementering av digital fjärrtillsyn
Genomfört implementering av Magna Cura webb
Pågående överflytt av Magna Cura LSS till det förvaltningsgemensamma Magna
Cura
Preventivt arbete på grund av ny lag om nationell läkemedelslista
Pågående implementering av avancerad bokning i Time Care
Genomfört utredning av kommungemensam E-learningplattform
Pågående införande av trådlöst nät på särskilt boende för äldre
Säker inloggning för timanställda, pågående implementering i liten skala

Nämnden ser långsiktiga utmaningar för att möta volymökningar samtidigt som det blivit
svårare att rekrytera vårdnära personal. Nämnden behöver utreda och implementera
tekniska lösningar i alla verksamheter och har påbörjat ett flertal projekt som syftar till att
minska administrativ kringtid.
Nyckeltal: Antal trygghetskameror i drift
Utfall januari-april 2019: 5
Utöver de fem kameror som just nu är i drift kommer ytterligare kameror att installeras i
början av sommaren. Utifrån en kartläggning av vilka tillsyner nattetid som skulle kunna
ersättas med en kamera beräknas behovet till cirka 40 kameror.
(3) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i
den kommunala organisationen/nämndens verksamheter samt följa upp utfallet årligen.
Nyckeltal: Antal tjänster som är anställda med extern finansiering
Utfall januari-april 2019: 16 personer
Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter samverka med Arbetsförmedlingen och AME
rörande arbetsmarknadspolitiska åtgärder i förvaltningens verksamhet.
5
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(4) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis
från EU, om det inte medför bestående kostnader.
Nyckeltal: Antal ansökningar om bidrag och summan ansökta bidrag
Utfall 2019: Ansökan om 1 839 648: - för höjd habiliteringsersättning har skickats.
Vidare kommer enligt riksdagsbeslut 500 mnkr (cirka 2,0 mnkr för Alingsås) att kunna
erhållas i statliga bidrag till äldreomsorg 2019. Därtill höjs anslaget för assistansersättning till
500 miljoner för 2019. Avser att hjälp med andning och sondmatning ska ses som
grundläggande behov. Förslag är på remiss under våren och planeras träda ikraft 1/7 2019.
Nämnden förarbetar under våren ärenden som bedöms relevanta för ansökan. Vård- och
omsorgsförvaltningen åtar sig att fortsatt omvärldsbevaka externt sökbara medel.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 5
I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet
Indikator:

Nöjd-medarbetar-index ska höjas
Sjukfrånvaron i kommunen ska minska

Vård- och omsorgsnämndens åtaganden, uppdrag, nyckeltal och utfall:
Nämndens åtaganden:
(A) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att verka för att verksamheten utvecklas som en
attraktiv arbetsgivare.
(B) Vård- och omsorgsnämnden fortsätter att sträva mot en god arbetsmiljö.
Nyckeltal
Nöjdmedarbetarindex
Andel total sjukfrånvaro (jan-mars)
Andel korttidssjukfrånvaro (jan-mars)
Andel tid som utförs av timanställda (jan-april)
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (april)

2018
3,9
10,0%
4,3%
17,4%
88,9%

2019
Kommer i höst
9,1%
4,4%
15,9%
89,3%

Kommentarer till nyckeltalen kopplade till mål 5 åtagande A-B, se personalavsnitt sidan 26.
Åtaganden utifrån KF:s angivna uppdrag:
(5) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att renodla undersköterskeuppdraget genom
att finna möjligheter för andra yrkeskategorier att bistå verksamheten.
Nyckeltal: Uppföljning av att utreda införandet av serviceassistent
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Utfall januari-april 2019: Uppföljning av att utreda införandet av serviceassistent ska
påbörjas under kommande kvartal och kommer att redovisas under hösten.
(6) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade integrationsarbete.
Nyckeltal: Uppföljning av framtaget dokument som formulerar förvaltningens insatser
ur ett integrationsperspektiv.
Utfall januari-april 2019: Ett arbete med kartläggning har påbörjats inför dokumentation
av de integrationsinsatser som pågår inom förvaltningen.
Nyckeltal: Antal elever med språkstöd som utfört APL i vård- och omsorgsnämndens
verksamhet
Utfall januari-april 2019: Campus Alingsås vuxenutb: 17 elever Alströmer: 5 elever
Fortsatt samverkan med skolorna Alströmer och Campus Alingsås vuxenutbildningen i syfte
att erbjuda APL-platser till de elever som studerar med bland annat språkstöd i svenska
med inriktning mot vård- och omsorg.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 6
I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande
Indikatorer:
.
.

Medborgarnas/brukarnas bedömning av inflytande i kommunen ska
öka, Antalet kommunala tjänster med valfrihetsmöjligheter ska bli fler
Antalet verksamheter som omfattas av valfrihetssystemet ska bli fler

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag, nyckeltal och utfall:
Åtaganden utifrån KF:s angivna uppdrag:
(7) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom
ramen för Lagen om valfrihetssystemet.
Nyckeltal: Uppföljning av att utreda underlag för beslut; LOV-isering av daglig
verksamhet inom Funktionsstödsverksamheten
Utfall 2019: Utredning har genomförts under 2018 och eventuellt införande av LOV kommer
att beslutas av nämnd under 2019.
(8) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i
lämpliga former använda sig av medborgardialog.
Nyckeltal: Antal dialogmöten inom verksamheten för stärkt och utvecklad demokrati
påbörjade och genomförda
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Utfall 2018: 29 (Avser samtliga 29 chefer som genomfört brukardialog).
Vård- och omsorgsnämnden har gjort en konkretisering av vad en brukardialog innebär;
”En brukardialog innebär att genom olika former av samtal med brukarna generera högre
jämlikhet, inflytande och effektivitet inom vård- och omsorgsförvaltningens skilda
verksamhetsdelar.”
Samtliga avdelningar har påbörjat uppdraget och ett antal aktiviteter är i gång genom olika
former av brukardialoger. Inom boendeavdelningen har dialog med brukarna hållits utifrån
bland annat ämnena mat och måltiden, önskemål om aktiviteter på träffpunkterna har hållits
dialog kring, förtroenderåd mellan avdelning, brukare och politiker har genomförts. Inom
förebyggandeenheten har dialog med nyinflyttade i 65+boende hållits och på flera boenden
har man husmöten där frågor som berör boendet diskuteras. Inom kvarboendeavdelningen
fortsätter arbetet med miniträffpunkter i samverkan med förebyggandeenheten.
Anhörigvårdare har aktivt deltagit och påverkat utbudet av förebyggandeenhetens program
vad det gäller föreläsare och cirklar för närstående under terminen. Som ett komplement till
de nystartade miniträffpunkterna ska man med hjälp av samverkan mellan Kvarboendeavdelningen, Förebyggandeenheten och frivilligorganisationer verka för att fysiskt nå ut till
de brukare som inte tar sig ut. Syftet är att bryta ensamheten. Deltagare på Seniordata har
besvarat en enkät om vilket övrigt stöd de önskat av enheten, vilket resulterade i att
aktivitetsutbudet omskapades och anpassades. Inom avdelningen för funktionsstöd
genomförs kontinuerligt brukarråd där ett av fokusområdena har varit rädslor, avdelningen
har också utvecklat kommunikationen vid dialog genom bland annat bildstöd samt strategier
både individuellt och på gruppnivå.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 7
I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov
Indikatorer:
Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst bör bibehållas men
till en lägre kostnad per hemtjänsttagare, Andelen brukare som är nöjda med sitt
äldreboende bör bibehållas men till en lägre kostnad per brukare

Vård- och omsorgsnämndens åtaganden, uppdrag, nyckeltal och utfall:
Nämndens åtaganden:
(A) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att genom systematiskt förbättringsarbete fortsatt
utveckla kvaliteten i vården och omsorgen.
(B) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att utveckla ett personcentrerat förhållningssätt.
Nyckeltal: Antal fallolyckor äldreomsorg
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Fallolyckor
Jan - april 2018
Jan - april 2019

Utfall
806
786

Nyckeltal: Nöjdhet med att komma utomhus utifrån Socialstyr. brukarundersökning
Medel riket
Brukarnöjdhet utevistelse särskilt boende
Utfall Alingsås
2016
52 %
58 %
2017
59 %
58 %
2018
60 %
57 %
Nyckeltal: Nöjdhet med aktiviteter utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning
Medel riket
Brukarnöjdhet aktiviteter särskilt boende
Utfall Alingsås
2016
66 %
63 %
2017
66 %
64 %
64 %
2018
65 %
Nyckeltal: Sammantagen nöjdhet utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning
Medel riket
Sammantagen nöjdhet särskilt boende / hemtjänst Utfall Alingsås
2016
89 %
86,0 %
2017
90 %
85,5 %
84,5 %
2018
90 %
Nyckeltal: Andel trygga utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning
Medel riket
Sammantagen trygghet särskilt boende/hemtjänst
Utfall Alingsås
2016
91 %
86 %
2017
88 %
87 %
89 %
2018
91 %
Nyckeltal: Antal engagerade frivilliga i verksamheten
Engagerade frivilliga i verksamheten
2017
2018
Jan-april 2019

Utfall Alingsås
99
100
106

*Socialstyrelsens brukarundersökning genomförs under våren 2019 och resultat för
verksamhetsår 2019 presenteras först i oktober 2019.
Nyckeltal: Antal projekt för att stimulera och utveckla frivilliginsatser på boende och
inom kvarboende påbörjade och genomförda.
Utfall januari- april 2019: 17
För att stimulera och utveckla frivilliginsatser på boenden och inom kvarboende finns t.ex.
hörcafé, samverkan med Röda korset, hushållningssällskapet, Bräcke diakoni med mera.
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2019 har aktivitetsutbudet förändrats efter önskemål från målgruppen. Nya aktiviteter 2019
är lunchverksamhet, fler fysiska aktiviteter, yoga och nya former av sociala aktiviteter som
berättarkafé, samtalssalong och skivor till kaffet. Fixartjänst fortsätter med teknikcaféer och
syn- och hörselinstruktören fortsätter med syn- & hörcaféer på träffpunkterna. Alla
synsvaga som besökt syncaféet 2018 har själva varit med och skapat innehållet i träffarna
för 2019. Referensgrupper med Seniorer på träffpunkterna har deltagit i utformningen av
aktiviteter.
Förebyggandeenheten har utvecklat den uppsökande verksamheten. Tidigare har
förvaltningen skickat skriftlig information till alla personer i Alingsås som fyllt 80 år och
erbjudit hembesök. Detta förfarande har inte bedömts vara tillräckligt framgångsrikt, varför
Förebyggandeenheten har utvecklat ett nytt arbetssätt. I dag skickas en skriftlig blankett ut
till samtliga personer som fyllt 80 år. Blanketten erbjuder sex alternativ, däribland
hembesök, att få skriftlig information hemskickad och att bli kontaktad med samma
information nästkommande år istället. Utöver dessa alternativ bjuder enheten också in till ett
gemensamt informationstillfälle (halvdag), dit också anhöriga är välkomna. Arbetssättet har
visat sig vara framgångsrikt och fortsätter 2019.
För att öka tryggheten samt främja social gemenskap hos de som bor på trygghetsboende
har Förebyggandeenheten upprättat en ny rutin och arbetsätt. Denna rutin innebär bland
annat rutin för kontakt vid inflyttning, informationsspridning, ledsagning till aktiviteter samt
erbjudanden om hembesök av fixartjänst för att förebygga fall i bostaden.
Förbättringsåtgärderna kopplade till nämndens åtagande och uppdrag att ytterligare
utveckla ett systematiskt arbete kring ett personcentrerat arbetssätt, är fortsatt högt
prioriterat i förvaltningen. Följande satsningar pågår för att bidra till fortsatt ökning av
brukarnöjdheten i verksamheten:
Socialstyrelsens brukarundersökning
Hemtjänst
Bemötande
Trygghet
Sammantagen nöjdhet

2017
99 %
90 %
94 %

2018
98 %
89 %
94 %

Äldreboende
2018 riket
97 %
85 %
88 %
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2017
94 %
88 %
86 %

2018
96 %
93 %
86 %

2018 riket
93 %
88 %
81 %

Utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning arbetar avdelningarna med att planera och
genomföra systematisk verksamhetsutveckling med värdegrundsfokus. Nämndens strävan
med att utveckla det förebyggande och trygghetsskapande arbetet sker bland annat via
Förebyggandeenhetens aktiviteter och insatser. Målet med enheten är att skapa goda
samverkansvinster inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, med gemensamma
mål för verksamheten.
Inom avdelningen för funktionsstöd genomfördes under 2018 SKL:s brukarundersökning
som berör frågeområdena självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. Resultatet
visar på hög grad av nöjdhet. Jämför man Alingsås nationellt ligger kommunen i det högre
spannet av nöjda brukare inom LSS verksamhetsdelar. Via brukarråd är brukarna delaktiga
och påverkar genom olika förbättringsförslag.


Ett aktivt arbete pågår inom såväl boende som kvarboende med att höja kontinuiteten
genom att bland annat erbjuda brukare en kontaktperson.



På ett av nämndens särskilda boende för äldre har kontakt etablerats med en person
som har en vårdhund.



Inom kvarboendeavdelningen har man prövat konceptet En väg in där samordnaren tar
den första kontakten och styr upp starten av ett nytt hemtjänstärende. Hemtjänsten
arbetar även med brukarfester som ett led i att öka brukarnöjdheten men även för att
minska den upplevda ensamheten. Hemtjänsten i Bjärke kommer att påbörja ett projekt
under 2019, där brukare får handla via nätet tillsammans med personal. Målet är att
brukaren skall känna sig mer delaktig vid inköp, samt att göra en tidsbesparing av
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Sida 241 av 347

personaltid.


Boendeavdelningen har valt att ta fram ett gemensamt mål för hela avdelningen; En
meningsfull vardag för dig, i syfte att höja kvalitén. Boendeavdelningen har också tagit
beslut om att alla enheter ska erbjuda minst 14 aktiviteter i veckan, dessa aktiviteter ska
bygga på målet En meningsfull vardag för dig.



Hälso- och sjukvårdsavdelningen har inom närsjukvårdssamverkan kartlagt patienter
som blivit inskickade till sjukhuset. Mätningen visade att samtliga patienter var relevanta
för att skickas till sjukhus.



Inom AFF har en internutbildning i pedagogiskt förhållningssätt startats upp för samtlig
personal i syfte att kompetenshöja och säkra kvaliteten för brukarna. Kontinuerliga
brukarråd finns på enheter där det är möjligt. Genomgång av resultat med brukare har
genomförts och personal arbetar utifrån resultatet ifrån 2018 års brukarundersökning.



Myndighetsavdelningen har tydliggjort vårdplaneringsarbetet samt infört biståndshandläggartjänst med koordinatorsuppdrag för korttidsboende. Införandet av en koordinator
har lett till högre flöde, bättre arbetsmiljö och bättre samverkan. Avdelningen har även
inlett ett arbete enligt IBIC, Individens behov i centrum. IBIC syftar till en högre
rättsäkerhet i bedömning samt att tydliggöra brukarens stödbehov. Modul för IBIC är
inköpt och planering av implementering har påbörjats. Utbildning i IBIC har genomförts
för samtliga biståndshandläggare. Två socialsekreterare har utbildats till processledare
och kommer vidare att utbilda sina kollegor på myndighetsavdelningen. En
effektivisering gällande färdtjänst är genomförd. Väntetiden har minskat avsevärt.



Läkemedelsgenomgångar genomförs regelbundet och antal olämpliga läkemedel mäts i
kvalitetsregistret BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). Vidare
används det nationella kvalitetsregistret Senior alert som är ett verktyg för att stödja
vårdprevention, prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt,
utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Resultat från
kvalitetsregistren visar att nämnden lyckats väl med att öka läkemedelsgenomgångar för
personer med demenssjukdom och antalet olämpliga läkemedel har minskat.
Sammanfattningsvis har det fallförebyggande arbetet visat positiva resultat. Ytterligare
arbete för att preventivt minska antalet fall- och läkemedelsavvikelser är:





Träffpunktsverksamheten erbjuder gruppgymnastik, promenadgrupper, styrketräning,
balansträning, yoga och qigong för att öka styrka och koordination.
Vidgad digital signering vilken kan bidra till ökad tydlighet gällande läkemedelshantering.
Fixartjänstens och Syn- och hörselinstruktörens service.
Att funktionen mobil hemsjukvårdsläkare nu finns på samtliga vårdcentraler är också en
del i det preventiva arbetet för att minska avvikelser i verksamheten. Detta skapar ett
stöd för legitimerad personal.

Genom IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap) kring en vårdkedja för personer med
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demenssjukdom med Stiftelsen Bräcke diakoni, arbetar nämnden med att skapa en
vårdkedja för äldre personer med inriktning mot demenssjukdom. Detta samarbete är
yttermera ett sätt att arbeta utvecklande kring förebyggande insatser mot målgruppen.
Nyckeltal: Uppföljning av att utreda arbetet kring närvårdssamverkan SAMLA,
implementera ny lagstiftning; Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Utfall januari-april 2019: Samverkan fortgår inom ramen för SAMLA kring
utskrivningsprocesser och nära vård som infördes september 2018.
Åtaganden utifrån KF:s angivna uppdrag:
(9) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att vidta åtgärder för ett nytt äldreboende i
Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik och i privat regi.
Nyckeltal: Uppföljning av samverkan mellan parter för att vidta åtgärder för ett nytt
äldreboende i Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik och i privat regi.
Utfall januari-april 2019: Vård- och omsorgsförvaltningen planerar för samverkan med
bland andra Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och bolag, för att
planera för ett nytt äldreboende i Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik och i privat
regi.
(10) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att påbörja ett strategiskt omställningsarbete i
syfte att klara framtidens krav på verksamheten.
Nyckeltal: Uppföljning av det strategiska arbetet för att möta framtidens krav på
verksamhet.
Utfall januari-april 2019: Vård- och omsorgsförvaltningen åtar sig att fortsätta arbetet som
pågår genom bland annat; it-arbetet/stödet, IBIC, ramprogram, förtätning och utbyggnation
äldreboenden och boenden inom LSS, kompetensförsörjningsstrategier, vidare verka för
det redan påbörjade strategiska omställningsarbetet för att möta framtidens krav på
verksamhet och ekonomiska förutsättningar.
(11) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att utreda förutsättningarna för att äldre som
fortfarande bor hemma ska kunna äta lunch på äldreboenden i kommunen.
Nyckeltal: Uppföljning av utredning och fortsatt arbete utifrån beslut enligt motion
om att motverka ofrivillig ensamhet genom att erbjuda lunch på äldreboenden, §98
2018.295 VÄN
Utfall januari-april 2019: Med utgångspunkt i tidigare beredning och beslut i nämnden
2018-11-19 §98 utifrån motion om att motverka ensamhet genom att erbjuda lunch på
äldreboende, ser nämnden inga möjligheter till vidare utredning i frågan med anledning av
den handlingsplan på besparingar som råder. Däremot ställer sig nämnden fortsatt positiva
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till motionen förutsatt att erforderliga resurser tillförs. I dag erbjuder förvaltningens
Förebyggandeenhet, genom träffpunkternas aktivitetsutbud, kontinuerligt 2-3 gånger i
veckan möjlighet för äldre som fortfarande bor hemma att äta måltider i gemenskap med
andra (för ett självkostnadspris), som ett led i att motverka ofrivillig ensamhet.
Sammantaget gör vård- och omsorgsnämnden bedömningen att ett flertal satsningar har
genomförts som har både indirekt och direkt bäring på utvecklingen av styrindikatorerna
Nöjd-kund-index inom hemtjänsten och inom äldreboenden ska öka, men till en lägre
kostnad per hemtjänsttagare och brukare.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12
I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning
Indikator:

Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka

Vård- och omsorgsnämndens åtagande, nyckeltal och utfall:
Nämndens åtagande
(A) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att öka andelen ekologisk mat inom
äldreomsorgen.
Nyckeltal: Uppföljning av kostavtalet tillsammans med kostenheten genomförd
Utfall: Uppföljning sker kontinuerligt under 2019.
Nyckeltal: Nöjdhet med måltidssituation utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning
Medel riket
Nöjdhet med måltidssituation särskilt boende
Utfall Alingsås
2016
71 %
70 %
2017
74 %
72 %
71 %
2018
71 %
Kontinuerliga uppföljningar görs för att följa verksamheternas upplevelser av kostavtalet.
Kostavtalet innebär bland annat att 75 % av maten ska vara lagad från grunden och 12 %
av den serverade maten ska vara ekologisk. Partnering har startats upp mellan
förvaltningen och ISS på ledningsnivå, i syfte att uppnå en högre kvalitet och i en
förlängning mer ekologisk mat i verksamheten. Fortlöpande arbete kring uppföljning av
kostavtalet samt vidare arbete med partnering mellan kök och verksamhet pågår.
Uppstartsmöte har genomförts under hösten.
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Åtagande utifrån VÄN:s samtliga mål; (Mål 4), (Mål 5), (Mål 6), (Mål 7) och (Mål 12)
Indikator:

Samtliga indikatorer kopplade till mål 4, 5, 6, 7 och 12

Nämndens åtagande
(12) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja.
Nyckeltal: Se samtliga ovan nämnda nyckeltal
Utfall januari-april 2019: Se samtliga ovan nämnda utfall med tillhörande klassificering.
Vård- och omsorgsnämnden bedömer utifrån en helhetsbedömning av samtliga åtaganden
och uppdrag att nämnden uppfyller flerårsstrategins utpekade vilja.
Nämnden arbetar vidare med metodåret med målvärden för sänkt sjukfrånvaro, minskade
timanställningar, nöjda medarbetare och brukarnöjdhet m.m. vilket är nedbrutet och
uppföljningsbart per arbetsgrupp.
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Nyckeltal
Mål/åtagande/
uppdrag
Mål 4/åtagande A

Nyckeltal
Nettokostnadsavvikelse LSS och Äldreomsorg
Budgetavvikelse LSS och Äldreomsorg

Mål 4/ uppdrag 1-2

Antal digitaliseringsprojekt påbörjade och genomförda

Mål 4/ uppdrag 1-2
Mål4/uppdrag 3
Mål4/uppdrag 4

Antal trygghetskameror i drift
Antal tjänster som är anställda med extern finansiering
Antal ansökningar om bidrag och summan ansökta bidrag

Mål 5/åtagande A-B

Genomsnittlig sysselsättningsgrad bland vårdnära personal
NMI för VoO
Andel långtidssjukfrånvaro
Andel korttidssjukfrånvaro
Andel tid som utförs av timanställd personal

Mål 5/uppdrag 5

Uppföljning av att utreda införandet av serviceassistent.

Mål 5/uppdrag 6

Uppföljning av framtaget dokument som formulerar förvaltningens insatser ur ett
integrationsperspektiv
Antal elever med språkstöd som utfört APL i VÄN:s verksamhet

Mål 6/uppdrag 7

Uppföljning av att utreda underlag för beslut; LOV-isering av daglig verksamhet inom
Funktionsstödsverksamheten
Antal dialogmöten inom verksamheten för stärkt och utvecklad demokrati påbörjade
och genomförda
Antal fallolyckor
Nöjdhet med aktiviteter utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning
Nöjdhet med möjlighet att komma utomhus utifrån Socialstyrelsens
brukarundersökning
Nöjdhet med måltidssituationen utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning
Sammantagen nöjdhet utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning

Mål 6/uppdrag 8
Mål 7/åtagande A-B

Uppföljning av att utreda vidareutvecklingen av arbetet kring närvårdssamverkan
SAMLA, och det fortsatta arbetet med att anpassa verksamheten till lagstiftningen;
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Mål 7/uppdrag 9
Mål 7/uppdrag 10
Mål 7/uppdrag 11
Mål 12/åtagande A
Mål 4, 5, 6, 7 &
12/uppdrag 12

Uppföljning av samverkan mellan parter för att vidta åtgärder för ett nytt äldreboende i
Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik och i privat regi.
Uppföljning av det strategiska arbetet för att möta framtidens krav på verksamheten
Uppföljning av utredning och fortsatt arbete utifrån beslut enligt motion om att motverka ofrivillig ensamhet genom att erbjuda lunch på äldreboenden, §98 2018.295 VÄN
Uppföljning av kostavtalet tillsammans med kostenheten
Nöjdhet med måltidssituationen utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning
Se samtliga ovan nämnda nyckeltal

16
Sida 246 av 347

Intern kontroll
Internkontrollplanen sammanfattar de riskområden som uppmärksammats inför
verksamhetsår 2019. Månadsstatistik till nämnd som baseras på internkontrollplanen
skickas månadsvis till nämnd. Ett urval av statistiken presenteras i nedan tabell.
Helår
2017
26 000
6 000
32 000
385
36
96,0%
40
4
-

Hemtjänsttimmar/månad kommun
Hemtjänsttimmar/månad privat
Hemtjänsttimmar/månad totalt
Aktiva platser på särskilt boende för äldre
Aktiva platser på korttid/växelvård för äldre
Beläggning särskilt boende
Personer i kö till särskilt boende för äldre
Ej erbjudits plats inom tre månader
Personer i kö till boende enligt LSS
- Varav väntat > 6 månader
- Varav väntat >12 månader

Helår
2018
27 400
7 600
35 000
393
36
95,8%
32
1
16,3
4,7
0,3

Jan-april
2019
26 900
8 300
35 200
393
36
94,5%
15
0
13
10
3

- Boendeplatser för äldre och inom LSS
Åtta nya gruppboendeplatser för äldre och sex nya gruppboendeplatser LSS uppstartades
andra halvåret 2018 och planering för ytterligare utbyggnad pågår. Under 2019 beräknas
byggstart ske för utbyggnad av 28 gruppboendeplatser för äldre på Bjärkegården samt
pågår planering för att inom befintlig fastighet inrymma ett gruppboende LSS och
planering för nybyggnation av ytterligare ett gruppboende LSS.
- Hemtjänstutveckling
Antalet hemtjänsttimmar har ökat med 0,3 procent under jan-april 2019 jämfört med 2018.
Jämfört med sept - dec 2018 har hemtjänsttimmarna minskat med 3,3 procent, vilket
framförallt beror på nämndens handlingplan som innefattar att minska antalet brukare med
mer än 150 timmars hemtjänst per månad (se uppföljning av handlingsplan sidan 23).
- Heltidsresan
Under våren har projektgrupp lokalt på förvaltningen påbörjat arbete med att ta fram
underlag och information för fortsatt arbete med den framtagna handlingsplanen. Fokus
läggs under 2019 på information och delaktighet. Projektgruppens underlag samordnas
med arbetsgrupp centralt på personalavdelningen. Implementeringen av stödsystemet
Time Care fortgår och tester i valda enheter med modulen Avancerad bokning pågår
under våren. Detta för att hitta samverkansmöjligheter, optimal personalplanering och
minska de ekonomiska riskerna som ett förändrat arbetssätt innebär.
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- Utveckling inom personlig assistans
Intäkten till Alingsås kommun för personlig assistans har de senaste åren minskat utifrån
restriktivare bedömningar av försäkringskassan. 2018 var minskningen för Alingsås
kommun 10,5 mnkr. Under 2019 ökas anslaget för statlig assistansersättning. Ökningen
avser att insatserna andning och sondmatning åter ska bedömas som grundläggande
behov för personlig assistans. Förslag planeras träda ikraft från 1/7 2019. Förvaltningen
har förarbetat ärenden för återsökning av assistans och kommer därtill under 2019
fokusera på att ansöka om förhöjd timpeng från försäkringskassan.
- Välfärdsteknologi
Nämnden arbetar för att öka välfärdsteknologin i verksamheten, ett flertal projekt pågår
inom välfärdsteknologiområdet, bland annat pågår projekt med digital fjärrtillsyn (tillsyn
genom kamera), i maj anpassas trygghetskameror till välfärdsteknikplattform och därpå
kan kameror distribueras till verksamheten. Enligt planering kommer cirka 40 kameror
ersätta närmare 80 tillsynsbesök per dygn under 2019. Vidare pågår bl.a. arbete inom
AllAgeHub kring inköp mot hemtjänsten, ökad mobilitet inom hemtjänst och hälso- och
sjukvård m.m.
-

Samverkan

Inför utjämningsår 2019 och 2020 har vård och omsorgsförvaltning och socialförvaltning
tillsammans säkerställt att alla personer med LSS-insats och alla kostnader kopplade till
dessa LSS-insatser är korrekt registrerade. Därtill har vård och omsorgsförvaltningen
verkställt nytt gruppboende tidsmässigt så att intäkt optimeras. Arbetet har varit mycket
framgångsrikt och medför att LSS-utjämningsintäkterna till Alingsås kommun ökat med
preliminärt 18,5 mnkr till 52 mnkr under de senaste två åren. Sveriges kommuner och
landstings prognos för 2020 är dock preliminär och kan förändras något under året.

Utjämningsbidrag LSS till Alingsås kommun
52,0
29.7

2015

43.2

34.5

35.9

33.5

2016

2017

2018
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2019

2020

Omedelbar åtgärd
Nämnden uppnår inte lagkravet att personer med beslut om boende enligt LSS ska
erbjudas en plats inom 12 månader. När personer inte erbjuds ett boende inom 12
månader finns risk att viteskostnad uppstår som motsvarar den kostnad platserna kostar
vid verkställande av beslut. Viteskostnad inkluderas heller inte i utjämningssystemet av
LSS-kostnader vilket resulterar i att en merkostnad för kommunen uppkommer när platser
inte verkställs. Planering pågår för att inom en befintlig fastighet inrymma ett gruppboende
LSS och påbörja nybyggnation av ytterligare ett gruppboende LSS.
Vidare prognostiseras personer med behov av korttidstillsyn LSS att nästan fördubblas till
totalt 18-20 personer från hösten 2019, förvaltningen titta på olika alternativ för att lösa
lokalfrågan bl.a. att inrymma verksamheten inom en befintlig skolbyggnad och samverka
bemanningen med skolan.
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Ekonomi

Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
2019

Vårbokslut
2019

Prognos
helår

Avvikelse
prognos/budget
2019

Vårbokslut
2018

Differens
2018/2019

193 710

64 080

193 710

0

65 565

-1 484

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-604 018
-80 107
-159 730
-79 987

-212 857
-26 226
-53 681
-22 927

-617 018
-80 107
-161 730
-79 987

-13 000
0
-2 000
0

-201 859
-25 617
-45 196
-23 302

-10 997
-609
-8 486
375

Verksamhetens kostnader

-923 842

-315 691

-938 842

-15 000

-295 974

-19 717

Verksamhetens
nettokostnader

-730 132

-251 611

-745 132

-15 000

-230 410

-21 201

Kommunbidrag

730 132

243 377

730 132

0

230 031

13 346

0

-8 234

-15 000

-15 000

-379

-7 855

Årets resultat

* I resultaträkning är budgetjustering 2019 från Socialnämnd till Vård- och omsorgsnämnd om netto
7,8 mnkr inkluderad varav intäkter ökats med 2,8 mnkr och köp av tjänst ökats med 10,6 mnkr.

Vård- och omsorgsnämndens resultat för perioden jan-april 2019 är ett underskott om 8,2
mnkr och prognosen för helåret 2019 är ett underskott om 15,0 mnkr.
Inför verksamhetsår 2019 upphörde statliga bidrag till äldreomsorgen, intäkter för
personlig assistans minskade och en stor ökning av hemtjänsttimmar under slutet av 2018
medförde att nämnden beslutade om en handlingsplan om 25 mnkr i februari 2019. I
prognos för 2019 är inkluderat att handlingplanens effekt 2019 uppgår till 10 mnkr och
minskar det prognostiserade underskottet från 25 mnkr till 15 mnkr.
Det ekonomiska resultatet per vårbokslutet om -8,2 mnkr indikerar ett sämre resultat än
helårsprognosen. Detta beror framförallt på att nämndens handlingsplan för ekonomin inte
gett full effekt under perioden jan-april och att underskottet under början av 2019 förväntas
vara större än underskottet för resterande del av året. Handlingsplanen har börjat ge effekt
genom att personalkostnadsökningen minskat successivt under årets första fyra månader
(se uppföljning handlingplan sid 22).
Följande poster visar avvikelse från budget och större kostnadsförändringar
-

Intäkter prognostiserar en nollavvikelse från budget. Minskningen av intäkter
mellan 2018 och 2019 beror framförallt på att den statliga äldresatsningen upphört
vilket minskat intäkterna med 2,8 mnkr under januari-april 2019.
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-

Personalkostnader redovisar ett underskott mot budget om 13 mnkr och en
kostnadsökning utöver löneökningar om cirka 6,0 mnkr. Nämndens beslutade
handlingsplan avser medföra personalbesparingar om cirka 19 mnkr på
helårseffekt varav 6,0 mnkr är inkluderat i prognos vid vårbokslut.
Jan-april
2018

Totala personalkostnader
Totalt arbetade timmar
Personalkostnad per arbetad timma

Jan-april
2019

201 859 000 212 857 000

Förändring
5,4 %

643 904

659 769

2,5 %

313

323

2,9 %

Arbetade timmar har under 2019 ökat med 2,5 procent och kostnaden per arbetad timma
har ökat med 2,9 procent. Sammantaget har därmed personalkostnaderna ökat med 5,4
procent 2019. Utifrån handlingsplan har ökningen successivt minskat under perioden janapril 2019 (se uppföljning handlingplan sid 22).
-

Kostnadsökningen för köp av tjänst uppgår till cirka 5,0 mnkr justerat för
prisökningar. Ökningen beror framförallt på att Socialnämnden fakturerar Vård- och
omsorgsnämnden för LSS-insatser som utförs av Socialnämnden om 3,6 mnkr,
därtill har Ginstgården äldreboende utökats med åtta gruppboendeplatser.

Intäkts- och kostnadsförändringar mellan 2018 och 2019
Nettokostnadsökningen enligt prognos uppgår till 3,6 procent (exklusive gränsdragningar
som skett mot Socialnämnd mellan 2018 och 2019).
Nettokostnadsökningen visar hur mycket kostnader och intäkter sammantaget förändrats
mellan 2018 och 2019. Justerat för att den statliga äldresatsningen upphört 2019 är
ökningen 2,4 procent vilket indikerar att basverksamhetens kostnader och intäkter
förväntas öka cirka 2,0 procent mindre än pris-/löne- och volymförändringar, vilket påvisar
att nämndens ekonomiska effektivitet ökar under 2019. Beräkningen grundar sig på
antagandet att pris- och löneökningstakten är 2,5 procent och volymökningar är cirka 2,0
procent utifrån ökningen av invånare över 80 år och planerade utökningar inom LSS.
Ekonomisk osäkerhet 2019
Under 2019 finns framförallt två osäkerheter som kan medföra ekonomiska bakslag. Dels
finns en betydande risk att nämnden får viteskostnader för personer som inte erbjudits
gruppboende enligt LSS inom 12 månader från beslut och dels finns en risk att kön till
särskilt boende för äldre ökar vilket försvårar arbetet att erbjuda och ge förtur till särskilt
boende för personer med stora hemtjänstinsatser.
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Uppföljning av handlingsplan för budgetbalans 2019
Utifrån att intäkter för personlig assistans minskat, att antalet hemtjänsttimmar ökat och att
den statliga äldresatsningen upphört 2018 påbörjade nämnden verksamhetsår 2019 med
ett stort underskott. Nämnden beslutade utifrån den ekonomiska situationen i februari
2019 om en handlingsplan som omfattar åtgärder om 25 mnkr på helårseffekt.
Handlingsplanen omfattar:
- Personalbesparingar 7 mnkr
- Minska antalet hemtjänsttimmar 13 mnkr
- Stopp för externa konferenser & restriktivitet med utbildning/inköp 1 mnkr
- Ökade intäkter från statliga bidrag 4 mnkr
Uppföljning av personalbesparingar 2019:
Samtliga budgetansvariga med personalbudget har under 2019 inlämnat en handlingsplan
med tillhörande risk- och konsekvensbeskrivning för att minska personalkostnaderna,
därtill pågår arbetet med att minska antalet hemtjänsttimmar vilket syftar till att medföra
lägre personalkostnader. Under januari – april är effekten begränsad utifrån att
handlingsplan beslutades först under februari månad.
Personalkostnad per månad

Januari

Februari

Mars

April

Personalkostnader 2018

37 490 000

49 713 000

50 128 000

52 290 000

Personalkostnader 2019

40 974 000

52 970 000

52 292 000

53 807 000

9,3%

6,6%

4,3%

2,8%

Personalkostnadsökning 2019

Uppföljning av personalkostnader (exklusive uppbokningar) indikerar en relativt hög
kostnadsökning under jan-april vilket medfört ett underskott. Att ökningstakten successivt
minskat beror på att verksamheten arbetat med att genomföra personalbesparingar samt
att minskning av hemtjänsttimmar enligt handlingsplan börjat ge viss effekt.

Uppföljning av minskade hemtjänsttimmar 2019:

Antal personer med hemtjänst SoL
Antal personer med >150 timmar/mån
Hemtjänsttimmar per månad
Budget hemtjänsttimmar per månad

Sept-dec
2018
742
33
36 300

jan-19
742
30
36 700
32 800

feb-19
760
28
34 400
32 800

mar-19
736
26
34 100
32 800

apr-19
742
26
35 600
32 800

Under 2019 har antalet hemtjänsttimmar och antalet personer med mer än 150 timmars
hemtjänst per månad minskat. För att uppnå budgetbalans 2019 behöver antalet
hemtjänsttimmar minska till 32 800 timmar per månad och utförarna av hemtjänst behöver
minska bemanningen i hemtjänsten med motsvarande 25 heltidstjänster.
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Strävan för att uppnå kraven som budgeten ställer fortgår genom att:
- Handläggningen strävar efter att följa tidsschabloner vilket ger maximalt 134
biståndsbeslutade timmar hemtjänst per månad exkl. dubbelbemanning.
- Erbjuda inflyttning till särskilt boende genom att motivera och ge förtur till personer
med omfattande hemtjänstinsatser.
- Påskynda inflyttning till särskilt boende genom att korta tiden till 10 dygn från att en
boendeplats blir ledig tills utflyttning skall ske.
- Inrätta trygghetskameror för att minska antalet fysiska nattillsyner. Under maj
integreras nya trygghetskameror i välfärdsteknologiplattform, därpå kan utökning
av trygghetskameror distribueras till verksamheten. Målsättningen är att cirka 40
kameror ska kunna ersätta upp emot 80 tillsyner per natt för verksamheten.

Uppföljning av externa konferenser & restriktivitet med utbildning/inköp

Kurser och konferenser

Medel per
månad 2018
97 400

jan-19
10 300

feb-19
23 900

mar-19
16 300

apr-19
32 400

Stopp för externa konferenser och restriktivitet med utbildningar och inköp förväntas
medföra en besparing om cirka 1,0 mnkr 2019, dels genom lägre kostnad för kurser och
konferenser och dels utifrån minskat vikariebehov. Nämndens kostnader för kurser och
konferenser har i jämförelse minskat från 464 tkr jan-apr 2018 till 83 tkr för samma period
2019 utifrån handlingsplanens avsikter. Per tillsvidareanställd uppgår kostnaden för kurser
och konferenser under jan-apr 2019 till cirka 65 kronor per anställd.

Uppföljning av ökade intäkter från statliga bidrag

Intäkter för personlig assistans
Personer med förhöjd
timersättning assistans

Medel per
månad 2018

jan-19

feb-19

mar-19

apr-19

7 665 000

7 811 000

7 819 000

7 983 000

7 797 900

4

4

4

4

4

Nämnden avser att öka intäktsfinansieringen av personlig assistans utifrån att andning och
sondmatning åter ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till assistansersättning
från försäkringskassan. Lagen förväntas träda i kraft från halvårsskiftet 2019. Under våren
förarbetas assistansärenden som kan vara aktuella för statlig assistansersättning. I
nuläget är två ärenden med möjliga intäkter om 4,5 mnkr på helårseffekt förarbetade för
återsökning. Vidare arbetar nämnden för att öka antalet personer med personlig assistans
som erhåller förhöjd timersättning om maximalt 36: - per timma från försäkringskassan.
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Investeringar
Tkr

Budget
2019

Vårbokslut Prognos
2019
helår

Avvikelse
Vårbokslut
prognos/budget
2018
2019

Differens
2018/2019

Reinvestering
1 600

180

1 600

0

90

90

IT-utrustning

300

15

300

0

0

15

Vårdarhjälpmedel

250

94

250

0

50

44

Sängar

250

23

250

0

104

-81

Inventarier

400

60

400

0

22

38

IT-utrustning

300

0

300

0

0

0

Vårdarhjälpmedel

100

38

100

0

8

30

Sängar

100

0

100

0

26

-26

3 300

409

3 300

0

300

110

Inventarier

Anpassningsinvestering

Totalt utgifter

Vård- och omsorgsnämndens investeringsbudget prognostiserar en nollavvikelse mot
budget för helåret 2019.
Investeringskostnaden uppgår per april till 0,4 mnkr. Under 2019 prognostiserar nämnden
att kostnaderna för investeringar ökar under återstoden av året.
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Personal

Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning
Antal årsarbetare Antal årsarbetare
2018
2019
1 106,7
1 115,7
31,8
31,6
42,0
40,0
20,1
21,4

Personalsammansättning
Totalt
Handläggar- och administratörer
Ledningsarbete
Socialsekreterare
Övrigt socialt och kurativt
(bl.a. stödpedagog/behandlingsassistent)

Servicetekniker och fixartjänst
Personliga assistenter
Rehabilitering och förebyggande arbete
Sjuksköterska
Undersköterska
Vårdbiträde/Stödassistent

24,9

25,8

4,0
221,9
30,9
72,9
414,5
243,8

5,0
217,1
31,4
69,6
439,9
234,0

Mellan april 2018 och april 2019 har antalet månadsanställda ökat med nio årsarbetare i
förvaltningen. I nuläget är 81 % av anställd vårdnära personal inom äldreomsorgen
utbildade undersköterskor.
Nämnden har fortsatt svårt att rekrytera personal med tillräcklig kompetens inom de flesta
yrkeskategorier men framförallt inom yrkesgrupperna arbetsterapeuter, fysioterapeuter,
sjuksköterskor och undersköterskor. Insatser som riktad annonsering via sociala medier
har använts för nämnda yrkesgrupper. Insatser har framförallt riktats mot förvaltningens
bristyrken. Även arbetet med Heltidsresan är en del av det strategiska kompetensförsörjningsarbetet för att behålla befintlig personal. Vidare arbetar nämnden för en
samverkan mellan förvaltning och skolor i form av (arbetsplatsförlagt lärande) i syfte att
skapa förutsättningar att fånga upp framtida personal. Ett tätare samarbete med
bemanningsenheten pågår för att stärka upp med bl.a. sommarvikarier.

Andel timavlönade

Arbetad tid
Andel av arbetad tid som timlön
Andel av arbetad tid som fyllnad
Andel av arbetad tid som övertid

Arbetad tid
Jan-April 2018

Arbetad tid
Jan-April 2019

643 904
17,4 %
1,6 %
1,4 %

659 769
15,9 %
1,2 %
1,3 %
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Minskningen av timanställda har framförallt skett inom äldreboenden som arbetat
framgångsrikt för att minska timanställningar.

Andel delade turer
På avdelningen särskilt boende har större delen av verksamheten delade turer. Det finns
två arbetslag, varav ett på Brunnsgården och ett på Tuvegården, som inte har delade
turer. I snitt har varje anställd 1-2 delade turer under en schemaperiod på 6 veckor. På
avdelningen kvarboende har majoriteten av enheterna delade turer. Varje anställd har i
snitt 1-2 delade turer under en schemaperiod på 6 veckor. Någon enhet har inget krav på
delade turer men där personalen själva har möjlighet att välja det. Flertalet enhetschefer
arbetar aktivt med att minska delade turer i förvaltningen. När det gäller avdelningen för
funktionsstöd finns det endast ett fåtal delade turer på Videgården, vissa medarbetare har
enligt eget önskemål lagt in om delade turer.
I dagsläget ser nämnden inga större förändringar gällande delade turer men dialoger förs i
verksamheterna att minska dessa. Utvecklingen av schemaläggningsverktyg kommer att
vara till god hjälp i arbetet samt att ett aktivt arbete förs gällande schema och
bemanningsprocess i förvaltningen. En risk med att ta bort delade turer helt är tätare
helgbemanning samt risk för ökade kostnader.

Arbetsmiljö
Vård- och omsorgsnämnden har som mål att minska sjukskrivningstalen och har under
våren fortsatt implementeringen av den nya rutinen för rapportering av tillbud och
arbetsskador. Syftet med rutinen är att aktivt arbeta med de arbetsmiljörisker som finns i
verksamheterna för att minska riskerna för skador. En annan del är att förvaltningen också
fortsätter arbeta efter kommunens rehabiliteringsprocess och att HR stöttar cheferna bl.a.
genom regelbundna rehabiliteringsavstämningar.

Arbetsskador och tillbud
Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ

jan-april 2018

jan-april 2019

Differens 2018-2019

Tillbud

144

137

-

7

Arbetsskador

66

49

-

17

Antalet inrapporterade arbetsskador är 49 stycken under perioden. Det innebär ett minskat
antal arbetsskador jämfört med samma period förra året. Antalet tillbud var 137 stycken
och är en minskning jämfört med samma period 2018.
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Nämnden har fortfarande relativt få rapporterade tillbud och arbetsskador i förhållande till
storleken på verksamheten. Nya rutiner för tillbud och arbetsskaderapportering är
implementerat vilket framåt kan leda till en större anmälningsfrekvens.

Sjukfrånvaro1
Tabell, sjukfrånvaro i %
jan-april 2018

jan-april 2019 Differens 2018-2019

1-14 dagar

3,95

3,49

-

0,46

1-59 dagar

5,23

4,98

-

0,25

> 60 dagar

4,42

3,30

-

1,12

< 29 år

6,28

5,00

-

1,28

30-39 år

6,70

6,80

+

0,10

40-49 år

10,01

6,87

-

3,14

50-55 år

13,78

13,34

-

0,44

> 56 år

10,13

9,00

-

1,13

Kvinnor

10,23

8,68

-

1,55

Män

5,23

5,41

+

0,18

Totalt

9,52

8,19

-

1,33

Viss eftersläpning i registrering av sjukfrånvaro medför att siffror för 2019 kommer öka något efter lönekörning i maj.

Den största minskningen av sjukfrånvaro har skett i ålderskategorin 40-49 år (-3,1 %).
Högst sjukfrånvaro har medarbetare mellan 50-55 år men har under 2019 minskat med
0,4 %.
Alla verksamheter har målvärden för total sjukfrånvaro som varierar mellan 7,7 – 9,8
procent beroende på verksamhet och förutsättningar, målvärdet för korttidssjukfrånvaro
dag 1-14 varierar mellan 2,0 – 3,9 procent beroende på verksamhet och förutsättningar.
Åtgärderna för att förebygga och åtgärda ohälsa och olycksfall sker genom att
förvaltningen fortlöpande aktivt arbetar kring målet att sänka sjukskrivningarna. Chefer
arbetar tillsammans med HR-konsulter och går regelbundet igenom aktuella
rehabiliteringsärenden.

1

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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Sammanfattande analys vårbokslut
Vård- och omsorgsnämndens verksamhet präglas 2019 av flera stora utmaningar inom
såväl personal som volym och ekonomi. Det är fortsatt svårt att rekrytera personal och
kompetensförsörjningen är en av nämndens största utmaningar de kommande åren. Inom
de vårdnära yrkesgrupperna förväntas cirka 140 personal behöva ersättas bara utifrån
pensionsavgångar enligt nedan tabell.

Anställda 60 - 64 år

Undersköterska

Vårdbiträde

Stödassistent

Pers assistent

74

16

23

28

Ytterligare en utmaning är att balansera de ökade behoven inom nämnden med de
ekonomiska resurserna. Nämnden arbetar 2019 med en handlingsplan för att minska
kostnaderna med 25 mnkr samtidigt som fler blir äldre och nya boendeplatser behöver
tillskapas. Ett viktigt led för att uppnå en god ekonomi och en god samhällsservice är att
rätt antal boendeplatser finns tillgängliga, vilket är en prioriterad fråga för nämnden.
En mycket positiv ekonomisk effekt har uppnåtts inom utjämningssystemet av LSSkostnader där arbetet att säkerställa insatser, kostnader och uppstart av nya verksamheter
så att de inkluderas i utjämningen medfört att bidraget till Alingsås kommun preliminärt
ökat med 18,5 mnkr under en tvåårsperiod.
Nämnden fortsätter sin strävan mot en god kvalitet. Under de senaste åren har kvalitén i
verksamheten förbättrats och 2018 svarar 90 procent av målgruppen äldre på särskilt
boende samt mottagarna av hemtjänst att de är ganska eller mycket nöjda sammantaget
med sitt boende och sin hemtjänst vilket är högst bland kommunerna inom Göteborgsregionen. Även brukarundersökningen för funktionsstöd visar hög grad av nöjdhet.
En stor utmaning och samtidigt en stor möjlighet är att heltid behöver bli norm i
verksamheten och fler behöver arbeta mer för att klara åtaganden utifrån den
demografiska utvecklingen. Idag finns i förvaltningen en outnyttjad resurs motsvarande
cirka 130 årsarbetare i deltidsarbetande vårdnära personal.
Verksamhetens kvalitet ligger i personal med god kompetens och tillgången på sådan är
ingen självklarhet längre. Att ta vara på digitaliseringens möjligheter är därför nödvändigt
samt se över vilka kompetenser som gör vad i verksamheten. För att tillfredsställa behovet
av kompetent och utbildad personal i verksamheten samt erbjuda en attraktiv arbetsplats
med en god arbetsmiljö krävs ett aktivt arbete från såväl nämnd som kommunledning.
Inlämning
Förvaltningens förslag mailas senast måndagen den 6 maj kl 24 till
konrad.fredh@alingsas.se, lisa.forsaeus@alingsas.se, jenny.rydqvist@alingsas.s
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Överförmyndarnämnden
Protokoll
2019-05-07

§ 12 2019.005 ÖN

Vårbokslut överförmyndarnämnden 2019
Ärendebeskrivning
Alingsås styrmodell anger att uppföljning av ekonomi, personal och verksamhet ska ske vid
tre tillfällen varje år. Första tillfället sker i samband med vårbokslut, med brytpunkt den 30
april. I samband med vårbokslut ska nämnderna följa upp hur arbetet med åtaganden och
uppdrag fortlöper samt lämna ekonomisk prognos. Överförmyndarnämnden har ingen
personal anställd under sig, varför endast ekonomi och verksamhet kommer att behandlas
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 maj lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till vårbokslut för Överförmyndarnämnden.
Överförmyndarnämnden ser vid vårbokslut ser ut att vara i balans i enlighet med budget. En
säkrare prognos kan ställas när granskning av årsräkningar är genomförd. Antalet ärenden
är i princip oförändrat hittills under 2019.
Länsstyrelsen har gjort tillsyn i april 2019 och riktar kritik till Alingsås kommun kring
myndighetsutövning. Arbete fortgår under året för att komma ifatt med myndighetsutövning
och att gå igenom alla pågående ärenden och dokumentation i akter, samt att avsluta akter
och flytta akter från närarkiv till slutarkiv.
Den stora osäkerhetsfaktorn och de risker som framkommer i genomförd risk- och
väsentlighetsanalys finns för organisation 2020 -2021 och kring den ramminskning som
beslutats för 2020 -2021.
Beslut
Överförmyndarnämndens beslut
Vårbokslut för överförmyndarnämnden 2019 godkänns.

Expedieras till
KS, KLK Ekonomi

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Vårbokslut överförmyndarnämnden, 2019
Verksamhet
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt föräldrabalken, lagen (2005:429)
om god man för ensamkommande barn och vad som i övrigt i lag eller annan författning
åligger överförmyndarnämnd.
Överförmyndarnämndens huvuduppdrag framgår i överförmyndarnämndens reglemente,
som är beslutad av kommunfullmäktige. Överförmyndarnämnden ska se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan
finna i lag eller annan författning samt bestämmelserna i reglemente.
Överförmyndarnämndens verksamhet är en kommunal och obligatorisk tillsynsmyndighet.

Huvudsaklig verksamhet
Överförmyndaren ska skydda underåriga och vuxna, som helt eller delvis saknar
beslutskompetens, från rättsförluster. Alingsås kommun har en överförmyndarnämnd med
uppgift att förvalta denna kommunala funktion.
Kommunens överförmyndare är en tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över ställföreträdares
verksamhet i kommunen. Överförmyndarens huvudsakliga uppgifter är:
-

att utreda och ta ställning till behovet av god man i enskilda fall.
att rekrytera, utbilda och föreslå ställföreträdare.
att utöva tillsyn över ställföreträdare i kommunen genom att granska och utöva tillsyn
av årsräkningar och årsredogörelser samt att besluta om arvode till ställföreträdarna.
att utreda klagomål och genomföra byten av ställföreträdare vid behov.
att serva ställföreträdares verksamhet genom rådgivning.
att besluta om beviljande eller avslag gällande samtycke där lagstiftningen så kräver,
exempelvis vid arvskifte och försäljning av fastighet.

Överförmyndarnämnden i Alingsås har idag tre handläggare som hanterar tillsyn för
nämndens räkning. Vad avser det huvudsakliga uppdraget fortlöper verksamheten enligt
plan. Arbete med att granska årsräkningar pågår för fullt och per 2019-04-30 är 49% redan
granskade. Arbete ligger därmed för första gången på flera år i fas och fortgår enligt plan och
beräknas i dagsläget kunna genomföras senast september.
Länsstyrelsen har gjort årlig tillsyn i Alingsås i början av april 2019. I tillsynen riktas återigen
kritik till Alingsås kommun för brister i ärendehantering och myndighetsutövning, samt att
överförmyndarnämnden inte fullgjort skyldighet att lämna statistikuppgifter till Länsstyrelsen.
Det är brister som kvarstår sedan 2018 års tillsyn, fastän vissa förbättringar kunde
konstateras.
Verksamheten behöver säkerställa rutiner, samt att komma ifatt med att säkerställa och
granska alla akter och pågående ärenden. Det behövs en total genomgång av alla
pågående ärenden för att säkerställa att det finns korrekta beslut i alla ärenden och inte
saknas något beslutsunderlag i akter, samt gallra avslutade ärenden i
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kommunledningskontorets närarkiv. Detta är delar av myndighetsutövning som har fått
nedprioriteras under tidigare år, när det var stort tillflöde av nya ärenden.
Några omvärldsfaktorer som särskilt ska påverka nämndens verksamhet under perioden har
inte kunnat identifieras. Statskontoret har granskat Länsstyrelsens tillsyn över
överförmyndarverksamheten och har lyft fram ett antal punkter på förbättringsförslag för att
Länsstyrelsen ska ha likvärdig tillsyn i hela landet. Det är i dagsläget oklart hur dessa förslag
kommer att påverka Överförmyndarnämndens verksamhet i Alingsås.
Utveckling under 2010 –talet har varit att antal ställföreträdare i Alingsås har ökat kraftigt från
353 st 2013 till 507 st 2018.
Ställföreträdarskap
Förvaltare vuxna
Gode män vuxna
Legala förmyndare
Förordnat förmyndare
Ensamkommande barn
Totalt

2018-12-30
295
47
118
22
25
507

2019-04-30
301
53
116
24
11
505

+6
+6
-2
+2
-14
-2

Antal ärenden är i princip oförändrat på totalen från årsskiftet 2019-04-30. Antalet
ensamkommande barn har minskat med 14 st, samtidigt som antalet förvaltare har ökat med
6 st och godemän vuxna har ökat med 6 st. Detta följer förväntad trend.
I genomförd risk- och konsekvensanalys kvarstår därmed de risker som framkommit med att
upprätthålla rättssäkerhet inom nämndens verksamhet och krav på ekonomisk
effektivisering, samt den kritik som Länsstyrelsen återigen givit kommunen med nuvarande
handläggning. I beslutad ram för 2020 ska överförmyndarnämndens verksamhet minska med
928 tkr dvs en minskning med 17%. Det finns i dagsläget inga indikatorer på att kostnader för
arvode ska minska, utan prognosen är snarare att kostnaden för arvoden fortsätter att öka.
Den möjlighet som kvarstår är då att minska antalet handläggare som utgörs av inhyrd
personal från kommunledningskontoret, något som kommer att få stora konsekvenser för hur
kommunen kan upprätthålla myndighetsutövning och rättssäkerhet. Det kan eventuellt finnas
möjligheter till kommunsamverkan med närliggande kommuner, något som kommer att
utredas under året.
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Åtagande
Överförmyndarnämnden har två åtaganden antagna i flerårsstrategi 2019-2021.
Arbete pågår med att fullgöra åtaganden.

-

ÖFN åtar sig att följa ärendeutveckling och ny lagstiftning rörande ersättning gällande
alla former av ställföreträdskap.

Kommentar: Arbetet med åtagandet är påbörjat och bedöms genomföras under
2019. Nämnden fattade den 12 februari, § 6, beslut om arvoden och ersättningar till
förmyndare, gode män och förvaltare i Alingsås kommun.
-

ÖFN åtar sig att ge en ökad service och utbildning avseende godmansuppdrag.
Kommentar: Arbetet med åtagandet är påbörjat och bedöms genomföras under
2019. Utbildning av gode män genomförs av extern part. Alla gode män har erbjudits
handläggarstöd på kvällstid gällande hantering av årsräkningar. Totalt har fem
informationsträffar anordnats och ett 20-tal godemän har nyttjat denna tjänst.
Förhoppningen är att intresset ska öka till nästa år, träffarna har varit uppskattade av
gode männen.

Uppdrag
I beslutad flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun har kommunfullmäktige inte riktat
något särskilt uppdrag till överförmyndarnämnden, således berörs överförmyndarnämnden
endast av de uppdrag som riktas till samtliga nämnder. Följande uppdrag är aktuella för
överförmyndarnämnden:
-

Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja.
Kommentar: Nämnden arbetar med att verkställa åtaganden och uppdrag, som följs
upp i vårbokslut, delårsbokslut och årsbokslut.

-

Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå
möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
Kommentar: Nämnden kommer under året att implementera Platina sekretessmodul
kring sekretessärenden.

-

Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en strategi for hur digitala lösningar
genom exempelvis artificiell intelligens kan införas i syfte att minska administrationen.
Kommentar: Nämnden fortsätter omvärldsbevaka utvecklingen av digitala lösningar
att använda sig av i sin verksamhet. Verksamhetssystemet Wärna håller på att
uppdateras under våren vilket kommer göra handläggningen mer digitaliserad och
effektiv. E-Wärna kommer att startas upp 2019-05-06.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga
former använda sig av medborgardialog.
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Kommentar: Diskussioner ska påbörjas kring lämpliga former av medborgardialog att
använda inom överförmyndarnämndens område. Överförmyndarnämnden har inte
arbetat med demokratifrågor, utifrån att överförmyndarnämnden är en
tillsynsmyndighet och inte bedriver någon verksamhet utöver handläggning av
ärenden.
Samtliga uppdrag bedöms kunna slutföras under 2019.

Intern kontroll
Kontrollmoment:
-

Hur lång tid det tar från 1 mars tills att samtliga årsräkningar är granskade
Stickprov av handläggningstid gällande anmälningsärenden

Kontrollmomenten kommer vara genomförda innan året är slut.
Omedelbar åtgärd
Under året ska alla ärenden och ärendeakter gås igenom för att säkerställa att alla akter är
fullständiga och det inte saknas några beslut, för att säkerställa myndighetsutövning.
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Ekonomi
Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
2019

Vårbokslut Prognos
2019
Helår

Avvikelse Vårboks
prognos/b lut 2018
udget
2019

0

0

0

0

43

-2 892

-1 119

-2 875

1 773

-777

0

0

0

0

0

-2 100

-722

-2 135

1 378

-665

-474

-33

-436

441

-21

Verksamhetens kostnader

-5 466

-1 874

-5 447

3 592

-1 463

Verksamhetens
nettokostnader

-5 466

-1 874

-5 447

3 592

-1 420

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

Kommunbidrag

5 466

1 822

5 466

-3 644

1 801

Finansnetto

0

0

0

0

0

Årets resultat

0

-52

19

-52

381

Överförmyndarnämndens utfall per april månad är ett underskott om -52 tkr men per helår
prognostiseras ett överskott om totalt 19 tkr.
Personalkostnader hos nämnden består främst i arvodering till ställföreträdare. Arvodet till
ställföreträdare förväntas vara något högre under första halvåret 2019 för att sedan minska
under andra halvåret av 2019. Kostnaderna har minskat i jämförelse med tidigare år då
antalet asylsökande minskat kraftigt. Minskningen har fortsatt under 2019 vilket gör att
prognosen för personalkostnader är något mindre än budgeterat. Arbete med att granska
årsräkningar pågår för fullt och per 2019-04-30 är 49% redan granskade. Därmed har större
andel arvode betalats ut till ställföreträdare jämfört med motsvarande period föregående år.
Vid vårbokslut 2018 hade 777 tkr betalats ut jämfört med 1119 tkr för 2019.
Posten Köp av tjänst prognostiseras avvika negativt om 35 tkr, detta beror på
konsultkostnader för uppdatering av verksamhetssystem samt licenskostnader.
Posten Övriga kostnader prognostiseras avvika positivt om 38 tkr. Nämnden uppdaterar sitt
verksamhetssystem, som ett led i nämndens arbete med digital utveckling. Övriga kostnader
prognostiseras nyttjas mindre än budgeterat.
Investeringar
Överförmyndarnämnden har inga investeringar
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Personal
Överförmyndarnämnden har ingen anställd personal, handläggartjänster och administrativt
stöd köps av kommunledningskontoret.

Sammanfattande analys av vårbokslut
Överförmyndarnämnden ser vid vårbokslut ser ut att vara i balans i enlighet med budget. En
säkrare prognos kan ställas när granskning av årsräkningar är genomförd. Antalet ärenden
är i princip oförändrat hittills under 2019.
Länsstyrelsen har gjort tillsyn i april 2019 och riktar kritik till Alingsås kommun kring
myndighetsutövning. Arbete fortgår under året för att komma ifatt med myndighetsutövning
och att gå igenom alla pågående ärenden och dokumentation i akter, samt att avsluta akter
och flytta akter från närarkiv till slutarkiv.
Den stora osäkerhetsfaktorn och de risker som framkommer i genomförd risk- och
väsentlighetsanalys finns för organisation 2020 -2021 och kring den ramminskning som
beslutats för 2020 -2021.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-05-22

§ 89 2019.350 KS

Uppdatering av reglementen
Ärendebeskrivning
Reglementen för kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden,
miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden behöver revideras i
mindre omfattning med anledning av bland annat ny lagstiftning och av kommunfullmäktige
fattade beslut.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 maj 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Miljöskyddsnämnden och socialnämnden har, i beslut den 9 april 2019, § 27, respektive den
23 april 2019, § 39, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att miljöskyddsnämnden ska
fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om tobak och liknande produkter. Uppgifterna enligt
den nuvarande tobakslagen är i dagsläget delade mellan socialnämnden och
miljöskyddsnämnden. För att undvika gränsdragningsproblem nämnderna emellan föreslås
att denna ändring genomförs. I samband med detta föreslår nämnderna även ytterligare
ändringar, bland annat överflytt av uppgifter enligt alkohollag (2010:1622) och lag (2009:730)
om handel med vissa receptfria läkemedel från socialnämnden till miljöskyddsnämnden.
Miljöskyddsnämnden föreslår även namnändringar till miljönämnden respektive
miljöförvaltningen. Förslagen bedöms kräva ytterligare utredning angående ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser innan beslut kan fattas.
Miljöskyddsnämnden föreslår ett förtydligande gällande nämndens ansvar att förvalta och
utveckla kommunens energi- och klimatrådgivning, vilket framgår av bifogat reglemente.
Slutligen lämnar miljöskyddsnämnden förslag på att ansvaret för kommunens
miljöstrategiska arbete överflyttas till nämnden. Detta ansvar föreslås dock även
fortsättningsvis ligga hos kommunstyrelsen.
Krisledningsnämndens reglemente har omarbetats med anledning av kommunfullmäktiges
beslut 21 november 2018, § 197. Den reglering som numera återfinns i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun har plockats bort från
krisledningsnämndens reglemente. Utformningen av reglementet har också anpassats till
övriga nämnders reglementen.
Med anledning av revideringen av krisledningsnämndens reglemente har även en ändring i
kommunstyrelsens reglemente införts. Utseendet av ledamöter i krisledningsnämnden
regleras enbart i krisledningsnämndens reglemente, och inte i kommunstyrelsens
reglemente.
Kommunstyrelsens reglemente har också uppdateras med anledning av ny lagstiftning
gällande kommunal bokföring och redovisning som gäller från den 1 januari 2019.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-05-22

KS § 89, forts
I övrigt föreslås samhällsbyggnadsnämndens reglemente ändras med anledning av
kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2018, § 206, att flytta huvudmannaskapet för
Gräfsnäsparken till samhällsbyggnadsnämnden från kultur- och utbildningsnämnden. Ett
förtydligande har därmed också införts i kultur- och utbildningsnämndens reglemente, av
vilket det framgår att nämnden enbart ansvarar för den fritids- och kulturverksamhet som
bedrivs i Gräfsnäsparken samt dess utveckling som rekreations- och turistdestination.
Slutligen har även ett förtydligande införts i kultur- och utbildningsnämndens reglemente om
att nämnden utöver att ta fram riktlinjer för föreningsbidrag, även betalar ut olika former av
stöd till föreningar och organisationer.
Förslag till beslut:
Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, kultur- och
utbildningsnämnden, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden
antas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Johan Karlsson (C) föreslår, i enlighet med miljöskyddsnämndens förslag, följande
tillägg till förslag till beslut om reglemente för miljöskyddsnämnden:
1. Miljöskyddsnämnden byter namn till miljönämnden samt att miljöskyddskontoret byter
namn till miljöförvaltningen.
2. I reglementet skrivs följande in:
Nämnden har en drivande, samordnande och stödjande funktion i hela
kommunorganisationens miljöstrategiska arbete.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar att bifalla
kommunledningskontorets förslag till reglemente för miljöskyddsnämnden.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, kultur- och
utbildningsnämnden, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden
antas.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-05-10
Malin Lindholm
0322-616237
2019.350 KS

Kommunstyrelsen

Uppdatering av reglementen
Ärendebeskrivning
Reglementen för kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden,
miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden behöver revideras i
mindre omfattning med anledning av bland annat ny lagstiftning och av kommunfullmäktige
fattade beslut.
Förvaltningens yttrande
Miljöskyddsnämnden och socialnämnden har, i beslut den 9 april 2019, § 27, respektive den
23 april 2019, § 39, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att miljöskyddsnämnden ska
fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om tobak och liknande produkter. Uppgifterna enligt
den nuvarande tobakslagen är i dagsläget delade mellan socialnämnden och
miljöskyddsnämnden. För att undvika gränsdragningsproblem nämnderna emellan föreslås
att denna ändring genomförs. I samband med detta föreslår nämnderna även ytterligare
ändringar, bland annat överflytt av uppgifter enligt alkohollag (2010:1622) och lag (2009:730)
om handel med vissa receptfria läkemedel från socialnämnden till miljöskyddsnämnden.
Miljöskyddsnämnden föreslår även namnändringar till miljönämnden respektive
miljöförvaltningen. Förslagen bedöms kräva ytterligare utredning angående ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser innan beslut kan fattas.
Miljöskyddsnämnden föreslår ett förtydligande gällande nämndens ansvar att förvalta och
utveckla kommunens energi- och klimatrådgivning, vilket framgår av bifogat reglemente.
Slutligen lämnar miljöskyddsnämnden förslag på att ansvaret för kommunens
miljöstrategiska arbete överflyttas till nämnden. Detta ansvar föreslås dock även
fortsättningsvis ligga hos kommunstyrelsen.
Krisledningsnämndens reglemente har omarbetats med anledning av kommunfullmäktiges
beslut 21 november 2018, § 197. Den reglering som numera återfinns i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun har plockats bort från
krisledningsnämndens reglemente. Utformningen av reglementet har också anpassats till
övriga nämnders reglementen.
Med anledning av revideringen av krisledningsnämndens reglemente har även en ändring i
kommunstyrelsens reglemente införts. Utseendet av ledamöter i krisledningsnämnden
regleras enbart i krisledningsnämndens reglemente, och inte i kommunstyrelsens
reglemente.
Kommunstyrelsens reglemente har också uppdateras med anledning av ny lagstiftning
gällande kommunal bokföring och redovisning som gäller från den 1 januari 2019.
I övrigt föreslås samhällsbyggnadsnämndens reglemente ändras med anledning av
kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2018, § 206, att flytta huvudmannaskapet för
Gräfsnäsparken till samhällsbyggnadsnämnden från kultur- och utbildningsnämnden. Ett
förtydligande har därmed också införts i kultur- och utbildningsnämndens reglemente, av
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vilket det framgår att nämnden enbart ansvarar för den fritids- och kulturverksamhet som
bedrivs i Gräfsnäsparken samt dess utveckling som rekreations- och turistdestination.
Slutligen har även ett förtydligande införts i kultur- och utbildningsnämndens reglemente om
att nämnden utöver att ta fram riktlinjer för föreningsbidrag, även betalar ut olika former av
stöd till föreningar och organisationer.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, kultur- och
utbildningsnämnden, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden
antas.

Beslutet ska skickas till
KS, Krisledningsnämnden, SN, MN, KUN, SBN, KLK-kansli, KLK-författningssamling

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-10
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den xx, § xx. Gäller från och med den 1 juli 2019.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i
detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden
av detta reglemente.
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
1 § Kultur- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga
skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Nämndens uppgifter omfattar gymnasieskola,
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna enligt
skollagen (2010:800). Nämnden ansvarar även för uppdragsutbildning, svenskundervisning
för invandrare, flyktingmottagning och har det samordnande samt övergripande ansvaret för
kommunens integrationsarbete.
Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för flyktingmottagning, introduktion, bosättning
inom gällande lagstiftning och ekonomiskt bistånd för individer inom etableringslagstiftningen
samt utbildning för ensamkommande barn som studerar vid gymnasiet eller ingår i KAA.
Socialnämnden ansvarar för bosättning och ekonomiskt bistånd för ensamkommande barn.
Kultur- och utbildningsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för
kultur- och fritidsverksamhet samt för kulturskola. Nämnden ansvarar även för kommunens
verksamhet inom turism, besöksnäring och evenemang samt är arbetslöshetsnämnd enligt
lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Nämnden fullgör även de uppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till
nämnden.
2 § I kultur- och utbildningsnämndens uppgifter ingår bland annat att
 ansvara för information om nämndens verksamhet och ekonomi,
 i samråd med barn- och ungdomsnämnden ansvara för kommunens
biblioteksverksamhet,
 ansvara för verksamheten vid Alingsås museum,
 ansvara för kommunens konsthall,
 ansvara för konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader och inköpa
konstverk till kommunens förvaltningar samt svara för vård och underhåll av
denna konst,
 ansvara för och stödja teater-, musik- och filmverksamhet,
 ansvara för uthyrning av egna lokaler och anläggningar samt fritidsuthyrning av
skolans lokaler,
 samarbeta med tekniska nämnden för att säkerställa en effektiv och samordnad
skötsel av markområden som kommunen förvaltar eller bedriver verksamhet på,
 ansvara för att ta fram riktlinjer och betala ut olika former av stöd till alla
föreningar och organisationer som bygger sin verksamhet på en öppen
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demokratisk grundsyn, förutom bidrag till föreningar inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet,
i samarbete med föreningar och organisationer och övriga nämnder arbeta med
förebyggande barn- och ungdomsverksamhet,
ansvara för kommunens tillståndsgivning enligt spellagen (2018:1138),
ansvara för kommunens vänortsverksamhet,
i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden följa alla plan-, bygg- och
kulturmiljöfrågor med anknytning till nämndens ansvarsområde,
medverka i kommunens övergripande utvecklingsarbete,
ansvara för information om nämndens verksamhet,
fatta beslut om utdelning ur donationsfonder (stiftelser) inom nämndens
verksamhetsområde,
ansvara för skötsel av kommunens EU-bad,
ansvara för den fritids- och kulturverksamhet som bedrivs i Gräfsnäsparken samt
dess utveckling som rekreations- och turistdestination,
ansvara för den överordnade verksamheten i Alingsåsparken,
arbeta med att reformera regelbeståndet inom nämndens verksamhetsområde,
arbeta med att effektivisera administrationen samt
arbeta för en utveckling av brukarinflytande.

Delegering från kommunfullmäktige
3 § Kultur- och utbildningsnämnden ska besluta i bland annat följande ärenden:
 taxor och avgifter för de verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde,
 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
nämndens verksamhetsområde,
 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens
talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran,
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
4 § Kultur- och utbildningsnämnden består av 13 ledamöter och nio ersättare.
Bland nämndens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Administrativt organ
5 § Under kultur- och utbildningsnämnden lyder kultur- och utbildningsförvaltningen.
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för kommunstyrelsen
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2019, § xx. Gäller från och med den 1 juli 2019.
Utöver det som föreskrivs om styrelsen i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i
detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden
av detta reglemente.
Kommunstyrelsens uppgifter

Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter
1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.
Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana
uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter
som framgår av kommunallagen och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
2 § Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att en
effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
3 § Kommunstyrelsen ska






leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala
verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna
annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 §
kommunallag eller enligt annan lag eller författning,
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
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ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem,
dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system,
kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och
förtroendemannaregister,
anställa kommundirektör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de
framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidier och förvaltningschefer,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet
med kommunallag,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutar
annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en
förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
4 § Kommunstyrelsen har det övergripande strategiska ansvaret för















översiktlig planering av användning av mark och vatten samt
utvecklingen av strategiskt viktiga områden
infrastruktur
bostadsförsörjning samt strategisk lokalplanering för kommunens verksamheter
statistik och samhällsanalys
strategiskt arbete med att tillgodose mänskliga rättigheter
miljö- och klimatarbete
näringslivsutveckling
varumärke och attraktivitet
ärendehantering
information- och kommunikation
e-samhället och IT
kvalitet
arbetsmiljö
upphandling

Det primära ansvaret för de olika sakfrågorna ligger dock hos de olika nämnderna i
enlighet med av fullmäktige antagna reglementen.
5 § Kommunstyrelsen har det primära ansvaret för





IT-drift
löneadministration
kommunens samordning och verkställighet för markfrågor och
exploateringsverksamhet
att bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning,
planläggning, byggnadsväsen och gemensamhetsanläggningar
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Bolag och stiftelser
6 § Kommunstyrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende
på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt
hålls uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och bolags- och
stiftelseledningarna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10
kap. 3-4 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser
kommunen äger eller har intresse i,
5. årligen, senast i samband med kommunens årsredovisning, i beslut pröva om den
verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet
ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den
samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor
och andra likartade sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i.
Kommunalförbund
7 § Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Ekonomi och medelsförvaltning
8 § Kommunstyrelsen ska
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade
riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av
medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och
att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av
förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
c. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan
nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den
nämnden,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen,
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning,
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag om kommunal
bokföring och redovisning,
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta de medel som avsatts till
pensionsförpliktelser.
Delegering från fullmäktige
9 § Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
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2. ingå i borgen inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
3. i mål om tillstånd om miljöfarlig verksamhet eller om vattenverksamhet
vid länsstyrelsen eller miljödomstolen föra kommunens talan för att
tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen,
4. ägardirektiv till bolagskoncernen
5. tillstyrkande (kommunalt veto) inom ramen för gällande översiktsplan av ansökan
om vindkraftsanläggning som prövas enligt miljöbalken,
6. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal,
7. tillstånd att använda kommunens vapen,
8. avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460),
9. inköpa fast egendom vid offentlig auktion för att säkra kommunens fordran,
10. förvärv genom köp, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av
fastighet eller fastighetsdel till ett värde som uppgår till högst 70 prisbasbelopp per
förvärv,
11. försäljning av fastighet inom exploateringsområde under förutsättning att
prissättningen är sådan att exploateringsverksamheten i sin helhet finansieras
genom markförsäljning,
12. försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet eller
fastighetsdel till ett värde som uppgår till högst 70 prisbasbelopp,
13. option av mark med en beräknad köpeskilling upp till 70 prisbasbelopp för en
längsta tid om två (2) år,
14. exploateringsavtal med en ekonomisk ersättning med en ekonomisk ersättning upp
till ett värde som uppgår till högst 70 prisbasbelopp (exploateringsavtal är ett
genomförandeavtal mellan kommun och exploatör som reglerar ansvars- och
kostnadsfördelningen i samband med att mark skall bebyggas. Avtalet
kännetecknas också av att exploatören äger den mark som skall bebyggas när
avtalet ingås),
15. markanvisningssavtal med en ekonomisk ersättning till ett värde som uppgår till
högst 70 prisbasbelopp (markanvisningsavtal är ett genomförandeavtal där
kommunen förbinder sig överlåta mark som skall bebyggas till exploatör kombinerat
med villkor som parterna skall uppfylla i samband med exploateringen),
16. försäljning av småhustomter till den kommunala tomtkön.
Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa
inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av
fullmäktige. Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning
av yttrandet.
Personalpolitiken
10 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personal- och lönepolitik. Styrelsen ska ha
hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare och har därvid bland annat att:
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare,
2. förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad
gäller 11-14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom
andra nämnders verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare,
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4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
6. handlägga förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan.

Uppföljningsfunktionen
Kommunstyrelsens uppföljning
11 § Kommunstyrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktige fastställda mål, riktlinjer och program för
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. minst två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av
fullmäktige fastställda program och direktiv,
6. två gånger per år, vid fullmäktiges sammanträden i april och oktober, lämna en
redovisning till fullmäktige över beredningen av motionen som väckts i
fullmäktige och som inte slutligen handlagts av fullmäktige.

Särskilda uppgifter
Processbehörighet
12 § Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål
och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning
eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt
laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra
talan i målet.
Höjd beredskap m.m.
13 § Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna
under krig eller krigsfara m.m.
Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Pensionsmyndighet
14 § Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. Närmare föreskrifter finns i av
fullmäktige antagen pensionspolicy.
Arkivmyndighet
15 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av
fullmäktige antaget arkivreglemente.
Anslagstavla och webbplats
16 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och
interna webbplats.
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Författningssamling
17 § Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och
se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.
Sammansättning
18 § Kommunstyrelsen består av femton ledamöter och elva ersättare. Bland
styrelsens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Kommunalråd
19 § Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är kommunalråd.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter, ansvarsområden och
tjänstgöringsgrad.
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för krisledningsnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2019, § xx. Gäller från och med den 1 juli 2019.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen, lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och
Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller
bestämmelserna i detta reglemente.
Detta reglemente utgör tillsammans med ovan nämnda dokumentet styrdokument för
kommunens organisation vid extraordinära händelser i fredstid.
Detta reglemente ska inte tillämpas vid höjd beredskap.
Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden av detta
reglemente.
KRISLEDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
Krisledningsnämndens uppgifter
1 § Krisledningsnämndens ansvarsområde omfattar att fullgöra uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid.
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.
2 § Krisledningsnämnden ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan
inträffa i kommunen och hur dessa kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av
arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Krisledningsnämnden ska sedan, utifrån risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny
mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser i
fredstid.
3 § Krisledningsnämnden får med restriktivitet fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som nämnden
finner nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
När förhållanden medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som
nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.
Ekonomiskt bistånd
4 § Krisledningsnämnden får på begäran bistå andra kommuner och landsting som drabbats
av en extraordinär händelse.
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5 § Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse i fredstid lämna begränsat
ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen.
KRISLEDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
6 § Krisledningsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.
Bland nämndens ledamöter väljer kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
7 § Administrativt stöd och service ska tillhandahållas av kommunledningskontoret.
Beslutanderätt
8 § Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om denne har förhinder, vice ordföranden
bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i
sådana fall att så ska ske.
9 § Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om denna har förhinder, vice ordföranden får
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas. Sådana beslut ska snarast anmälas till nämnden.
Upphörande av verksamhet
10 § Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en
extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra. Om
styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden
övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet
skall upphöra kan även fattas av kommunfullmäktige.
Redovisning
11 § Krisledningsnämnden ska vid närmast följande fullmäktigesammanträde lämna
redovisning för den extraordinära händelse som inträffat, händelsens förlopp och nämndens
beslut.
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för miljöskyddsnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den xx, § xx. Gäller från och med den 1 juli 2019.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i
detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden
av detta reglemente.
MILJÖSKYDDSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
1 § Miljöskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljöhälsoskydds- och
livsmedelsområdena samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den
kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Miljöskyddsnämnden svarar bland annat för tillsyn enligt miljöbalk (1998:808), livsmedelslag
(2006:804) och lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning. Nämnden ansvarar även för uppgifter enligt lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter, alkohollagen (2010:1622) samt för att bedriva kontroll enligt lag
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Nämnden fullgör även de uppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.
2 § Miljöskyddsnämnden ska bland annat:
 ansvara för information om nämndens verksamhet och ekonomi,
 svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd med mera avseende
miljöfarlig verksamhet,
 svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från
vad som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall
och för den tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering,
producentansvar, nedskräpning och dumpning av avfall,
 följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra
frågor inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag som är
påkallade,
 medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom
nämndens ansvarsområde berörs,
 medverka i kommunens övergripande utvecklingsarbete,
 utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av
kommunen och svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av
miljökvalitetsnormer,
 förvalta och utveckla kommunens energi- och klimatrådgivning,
 svara för tillsyn av strandskydd,
 ansvara för tillsyn och frågor om tillstånd vad gäller försäljning av tobak och liknande
produkter,
 besluta om tillstånd i ärenden angående servering av alkoholhaltiga drycker inom de
riktlinjer som fullmäktige fastställt,
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vara kommunens naturvårdsorgan och därvid svara för att initiera och bereda
ärenden om inrättande av skyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken,
samordna och driva kommunens arbete med vattenvårdsfrågor i enlighet med EU:s
vattendirektiv samt
medverka i avfallsplaneringen.

Delegering från kommunfullmäktige
3 § Miljöskyddsnämnden ska bland annat besluta i följande ärenden:
 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
nämndens verksamhetsområde,
 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan,
på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
MILJÖSKYDDSNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
4 § Miljöskyddsnämnden består av nio ledamöter och fem ersättare.
Bland nämndens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Administrativt organ
5 § Under miljöskyddsnämnden lyder miljöskyddskontoret.
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2019, § xx. Gäller från och med den 1 juli 2019.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i
detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden
av detta reglemente.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
1 § Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ska
fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för trafik,
parkering, parker, lekplatser, allmän platsmark och skötsel av tätortsnära natur. Nämnden är
också huvudman för de allmänna VA-anläggningarna och för kommunens avfallshantering
samt fullgör de trafikuppgifter som avses i lagen (1991:1675) om nämnder för vissa
trafikfrågor och ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet.
Nämnden fullgör även de uppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.
2 § I samhällsbyggnadsnämndens arbete ingår bland annat att:
 ansvara för information om nämndens verksamhet och ekonomi,
 inom antagen beställning ta fram översiktsplaner och fördjupningar,
 inom antagen beställning ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser,
 ansvara för att kart- och mätningsteknisk service finns tillgänglig i kommunen,
 i samråd med miljöskyddsnämnden pröva strandskyddsdispenser enligt
miljöbalken (1998:808),
 följa frågor som har samband med kommunens mark- och bostadspolitik,
 bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning,
planläggning, byggnadsväsen och gemensamhetsanläggningar,
 handlägga ärenden om uttag av gatukostnader enligt i plan- och bygglagen
(2010:900),
 medverka i kommunens övergripande utvecklingsarbete,
 ansvara för och utfärda parkeringstillstånd för funktionshindrade enligt gällande
lagstiftning,
 ansvara för drift och skötsel av Gräfsnäsparken,
 samarbeta med kultur- och utbildningsnämnden för att säkerställa en effektiv och
samordnad skötsel av markområden som kommunen förvaltar eller bedriver
verksamhet på samt
 ansvara för kommunens kollektivtrafikplanering.
Delegering från kommunfullmäktige
3 § Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i bland annat följande ärenden:
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antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser i sådana fall då
bestämmelserna om enkelt planförfarande i plan- och bygglagen är tillämpliga,
antagande av sådana detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller i
övrigt av större vikt enligt plan- och bygglagen,
adressnumrering, kvartersindelning och kvartersnamn samt namnsättning av
stads- och kommundelar, gator och vägar i hela kommunen, adressområden i
hela kommunen samt allmänna kommunala byggnader,
tolkning och tillämpning av renhållningstaxan samt ABVA och VA-taxa,
ansvara för torghandeln och yttrande över ansökningar om tillstånd för upplåtelse
av allmän plats,
fastställa prislista för mottagning av avfall på renhållningsstationerna i Bälinge och
Sollebrunn,
nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
nämndens verksamhetsområde samt
i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens
talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran,
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
4 § Samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och nio ersättare.
Bland nämndens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Administrativt organ
5 § Under samhällsbyggnadsnämnden lyder samhällsbyggnadskontoret.
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för socialnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2019, § xx. Gäller från och med den 1 juli 2019.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i
detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden
av detta reglemente.
SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
1 § Socialnämndens målgrupper är barn och unga, familjer, människor som inte är
självförsörjande, missbrukare samt personer under 65 år med sociala eller psykosociala
behov. Socialnämnden ansvarar även för personer över 65 år som inte är självförsörjande
och som inte har ett boende via vård- och omsorgsnämnden, samt personer under 65 år
med somatiska tillstånd som inte är att hänföra till hemsjukvård i ordinärt boende, hemtjänst
eller vård i livets slutskede.
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt socialtjänstlagen
(2001:453), föräldrabalken (1949:381), lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga, lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall samt vad som i övrigt i lag eller
annan författning sägs om socialnämnd. Socialnämnden ansvarar även för insatser enligt
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (sjukvård i hemmet upp till sjuksköterskenivå) för
personer som är inskrivna inom socialpsykiatrin.
Socialnämnden ansvarar för ersättningar till ensamkommande barn.
Socialnämnden ansvarar vidare för kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen
(2016:675).
Nämnden fullgör också de uppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till
nämnden.
Undantaget från nämndens ansvarsområde är:





Den verksamhet som avser ekonomiskt bistånd till flyktingar utöver ensamkommande
barn. För dessa insatser ansvarar kultur- och utbildningsnämnden.
Insatserna hemtjänst i ordinärt boende, vård i livets slutskede samt insatser för
dementa. För dessa insatser ansvarar vård- och omsorgsnämnden.
Att bevilja och utföra insatser för personer som nämns i 1 § lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade. För dessa insatser ansvarar vård- och
omsorgsnämnden.
Uppgifter som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal oavsett övrig
uppgiftsfördelning mellan nämnder. För dessa uppgifter ansvarar vård- och
omsorgsnämnden.

2 § I socialnämndens arbete ingår bland annat att:
 ansvara för information om nämndens verksamhet och ekonomi,
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arbeta med att reformera regelbeståndet inom nämndens verksamhetsområde,
arbeta för en utveckling av brukarinflytande,
arbeta med att effektivisera administrationen,
fatta beslut om utdelning ur donationsfonder (stiftelser) inom nämndens
verksamhetsområde,

Delegering från kommunfullmäktige
3 § Socialnämnden skall besluta i bland annat följande ärenden:
 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
nämndens verksamhetsområde,
 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan,
på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal samt
 utfärda borgen eller hyresgaranti för bostad enligt punkt 5 i kommunens riktlinjer för
kommunal borgen.
SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
4 § Socialnämnden består av 13 ledamöter och nio ersättare.
Bland nämndens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Administrativt organ
5 § Under socialnämnden lyder socialförvaltningen.
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för miljönämnden
Antaget av kommunfullmäktige den xx 201x, § xx. Gäller från och med den 1 juli 2019.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i
detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden
av detta reglemente.
MILJÖNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
1 § Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljöhälsoskydds- och
livsmedelsområdena samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den
kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Miljönämnden svarar bland annat för tillsyn enligt miljöbalken (1998:808), livsmedelslagen
(2006:804), lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814)
samt lag (2018:2088) om tobak och likande produkter.
Nämnden ansvarar vidare för kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622).
Nämnden ansvarar också för att bedriva kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa
receptfria läkemedel.
Nämnden fullgör även de uppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.
2 § Miljönämnden ska bland annat:
 ansvara för information om nämndens verksamhet och ekonomi,
 svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd med mera avseende miljöfarlig
verksamhet,
 svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad
som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den
tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering, producentansvar,
nedskräpning och dumpning av avfall,
 följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra frågor
inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag som är påkallade,
 medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens
ansvarsområde berörs,
 medverka i kommunens övergripande utvecklingsarbete,
 utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av kommunen
och svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av miljökvalitetsnormer,
 svara för tillsyn av strandskydd,
 vara kommunens naturvårdsorgan och därvid svara för att initiera och bereda ärenden om
inrättande av skyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken,
 samordna och driva kommunens arbete med vattenvårdsfrågor i enlighet med EU:s
vattendirektiv samt
 medverka i avfallsplaneringen.

-Nämnden har en drivande, samordnande och stödjande funktion i hela
kommunorganisationens miljöstrategiska arbete.
- Nämnden ska förvalta och utveckla kommunens energi- och klimatrådgivning.
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Delegering från kommunfullmäktige
3 § Miljönämnden ska bland annat besluta i följande ärenden:
 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom nämndens
verksamhetsområde,
 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan, på
kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå
förlikning och sluta annat avtal.
MILJÖNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
4 § Miljönämnden består av nio ledamöter och fem ersättare.
Bland nämndens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Administrativt organ
5 § Under miljönämnden lyder miljöförvaltningen.
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Socialnämnden
Protokoll
2019-04-23

§ 39 2019.064 SN

Översyn av socialnämndens reglemente
Ärendebeskrivning
En ny lag om tobak och liknande produkter träder i kraft den 1 juli 2019. Genom lagen
upphävs tidigare tobakslag (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (2017:425). I den nya lagen införs en tillståndsplikt för handel med
tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har
tillstånd för sådan handel. Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna
platser utomhus. Lagen omfattar också regler om bl.a. produktkrav, rapporteringsskyldighet,
märkning, förpackning, marknadsföring, handel och tillsyn mm. Den nya lagen syftar till att
begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande
produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter. Med
anledning av den nya lagen kommer kommunen att behöva upprätta en tillståndshantering
och tillsynsverksamhet gällande handel med tobak på liknande sätt som idag finns gällande
serveringstillstånd.
Beredning
Den nya tobakslagen medför en utvidgning av det kommunala ansvaret. Därför har det gjorts
en översyn av lämpligaste hanteringen av uppdraget. Förslaget är att miljöskyddsnämnden
ska få fullt ansvar för den nya tobakslagen. Därutöver ska ansvaret för att besluta om
tillstånd i ärenden angående servering av alkoholhaltiga drycker inom de riktlinjer som
fullmäktige fastställt flyttas från socialnämnden till miljöskyddsnämnden.
Den nya tobakslagen kommer att medföra ett mer omfattande ansvar för kommunen. Dels
gäller det införandet av tillstånds- och tillsynshantering och dels ett aktivt arbete med att
säkra rökfria offentliga miljöer däribland restaurangernas uteserveringar.
Hantering av serveringstillstånd ligger i dagsläget på socialnämnden och är ett begränsat
uppdrag. Det medför sårbarhet då det är endast en medarbetare som arbetar med frågan.
Miljöskyddsnämnden har flera medarbetare som arbetar med andra former av tillstånd vilket
bidrar till en minskad sårbarhet men även samordningsvinster. Möjligheten till kollegialt
lärande och erfarenhetsutbyte förbättras.
Därutöver blir det också tydligare för kommunens näringsidkare att det är till
miljöskyddsnämnden man ska vända sig till i tillstånds- och tillsynsärenden.
Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige vid revidering av nämndernas reglementen
beslutar att miljöskyddsnämnden får ansvaret för att besluta om tillstånd i ärenden angående
servering av alkoholhaltiga drycker inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt samt uppgifter
kopplade till tobakslagen som träder i kraft den 1 juli 2019.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Socialnämnden
Protokoll
2019-04-23

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Miljöskyddsnämnden

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Svar på motion om en
mänsklig stadsbyggnad för
ökad trygghet - Bo Olsson
(S) och Simon Waern (S)
4
2018.355 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-05-22

§ 90 2018.355 KS

Svar på motion om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet - Bo
Olsson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Bo Olsson (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den 30 maj 2018, § 106,
lämnat en motion om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet.
I motionen föreslår motionärerna att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en
plan för fysisk stadsplanering, som stödjer jämlik trygghet som ett tematiskt tillägg till ny
översiktsplan, samt att förslag till tematiskt tillägg ska presenteras för fullmäktige senast
2020.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2018, § 137, att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 19 november 2018, § 190, lämnat remissvar avseende
motionen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt remissvar att nämnden anser, att istället för ett
tematiskt tillägg till översiktsplan, bör en strategi för mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet
arbetas fram och antas av kommunfullmäktige. En sådan strategi blir då ett styrdokument
som ska implementeras i varje fördjupad översiktsplan för kommunens orter och också i nya
detaljplaner. Styrdokumentet blir också vägledande och styrande för olika led i
planeringskedjan, till exempel för exploateringsenheten, gata, park och så vidare. Även de
kommunala bolagen, till exempel Alingsåshem bör omfattas av en sådan av
kommunfullmäktige antagen strategi, då de står för en betydande del av byggnationen i
kommunen. För att frågan om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet ska få
genomslag, är det viktigt att hela kedjan, från planering till byggande, omfattas av strategin.
Kommunledningskontoret gör bedömning att motionen kan anses besvarad genom
samhällsbyggnadsnämndens remissvar.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses vara besvarad.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-05-13
Lars-Ove Hultgren
0322-61 62 28
2018.355 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion om en mänsklig stadsbyggnad för ökad
trygghet – Bo Olsson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning

Bo Olsson (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den 30 maj 2018, §
106, lämnat en motion om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet.
I motionen föreslår motionärerna att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta
fram en plan för fysisk stadsplanering, som stödjer jämlik trygghet som ett tematiskt
tillägg till ny översiktsplan, samt att förslag till tematiskt tillägg ska presenteras för
fullmäktige senast 2020.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2018, § 137, att remittera
motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 19 november 2018, § 190, lämnat remissvar
avseende motionen.
Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt remissvar att nämnden anser, att istället för
ett tematiskt tillägg till översiktsplan, bör en strategi för mänsklig stadsbyggnad för
ökad trygghet arbetas fram och antas av kommunfullmäktige. En sådan strategi blir
då ett styrdokument som ska implementeras i varje fördjupad översiktsplan för
kommunens orter och också i nya detaljplaner. Styrdokumentet blir också
vägledande och styrande för olika led i planeringskedjan, till exempel för
exploateringsenheten, gata, park och så vidare. Även de kommunala bolagen, till
exempel Alingsåshem bör omfattas av en sådan av kommunfullmäktige antagen
strategi, då de står för en betydande del av byggnationen i kommunen. För att frågan
om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet ska få genomslag, är det viktigt att
hela kedjan, från planering till byggande, omfattas av strategin.
Kommunledningskontoret gör bedömning att motionen kan anses besvarad genom
samhällsbyggnadsnämndens remissvar.

Ekonomisk bedömning
Förslag till beslut skapar ingen ekonomisk transaktion.
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Förslag till beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses vara besvarad.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Lars-Ove Hultgren
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-13
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Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2018-11-19

§ 190 2018.147 SBN

Remiss - Motion om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet - Bo
Olsson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Bo Olsson (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den 30 maj 2018, § 106
lämnat en motion om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet.
I motionen föreslår motionärerna att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en
plan för fysisk stadsplanering som stödjer jämlik trygghet som ett tematiskt tillägg till ny
översiktsplan, samt att förslag till tematiskt tillägg ska presenteras för fullmäktige senast år
2020.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen förberedning.
Kommunstyrelsen beslutade därefter att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadskontoret anser att istället för ett tematiskt tillägg till ÖP, bör en strategi för
mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet arbetas fram och antas av kommunfullmäktige. En
sådan strategi blir då ett styrdokument som ska implementeras i varje fördjupad
översiktsplan för kommunens orter och också i nya detaljplaner. Styrdokumentet blir också
vägledande och styrande för olika led i planeringskedjan, t.ex. exploateringsenheten, gata,
park osv. Även de kommunala bolagen, t.ex. Alingsåshem bör omfattas av en sådan av
kommunfullmäktige antagen strategi, då de står för en betydande del av byggnationen i
kommunen.
För att frågan om mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet ska få genomslag, är det viktigt
att hela kedjan, från planering till byggande, omfattas av strategin.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-11-12, § 160.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets svar som sitt eget och
överlämnar det som svar på remissen till kommunstyrelsen.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-08-15

§ 137 2018.355 KS

Motion om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet - Bo Olsson (S)
och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning

Bo Olsson (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den 30 maj 2018, §
106 lämnat en motion om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet.
I motionen föreslår motionärerna att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta
fram en plan för fysisk stadsplanering som stödjer jämlik trygghet som ett tematiskt
tillägg till ny översiktsplan, samt att förslag till tematiskt tillägg ska presenteras för
fullmäktige senast
år 2020.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslut

Arbetsutskottets beslut:
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden.
Expedieras till

SBN, Klk

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-05-30

§ 106 2018.355 KS

Motion om en mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet - Bo Olsson (S)
och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning

Bo Olsson (S) och Simon Waern (S) lämnar en motion om en mänsklig
stadsbyggnad för ökad trygghet.
I motionen föreslår motionärerna att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta
fram en plan för fysisk stadsplanering som stödjer jämlik trygghet som ett tematiskt
tillägg till ny översiktsplan, samt att förslag till tematiskt tillägg ska presenteras för
fullmäktige senast
år 2020.
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till

KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Motion
Datum: 2018-05-30

En mänsklig stadsbyggnad för ökad trygghet
Motivering till ärendet
Enligt forskning känner sig en förhållandevis stor andel av vår befolkning otrygga när
de rör sig utomhus i offentliga miljöer. Kvinnor, äldre samt personer med utrikes
bakgrund är kraftigt överrepresenterade bland dem som känner otrygghet.
Människor boende i flerbostadhusområden känner sig generellt betydligt mer otrygga
än de som bor i småhusområden. Av äldre kvinnor i flerbostadshus uppger hela 45
procent av de i studien tillfrågade att de är otrygga utomhus på kvällen medan
motsvarande siffra för män i åldrarna 25-44 år och boende i småhus som uppger
detta är 1 procent. Det är alltså i hög grad också en fråga om kön och social ställning.
För de otrygga finns inte bara oönskade och obehagliga känslor. Rörelsemönster och
socialt umgänge begränsas och en del går överhuvudtaget inte ut på kvällarna. Rätten
till trygghet är i främsta led en demokratifråga. Det handlar om att alla människor ska
kunna verka i samhället utan att begränsas av otrygghet. Att känna sig trygg är en
förutsättning för att kunna delta i samhällslivet.
Trygghetsfrågor är därför avgörande frågor för en god och hållbar samhällsveckling
och stads- och samhällsplaneringen ett avgörande verktyg för att skapa tryggare
livsmiljöer. Hur staden eller tätorten är utformad påverkar hur vi rör oss och även
vår upplevelse av trygghet. Det kan handla om stadsrummens eller miljöns
utformning, om orienterbarhet, olika bebyggelsestrukturer, ljussättning, befolkade
stadsrum, stråkbildningar, och så vidare.
Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och fysiska aktiviteter för
invånarna oavsett kön, dag eller kväll. Det behöver vi gemensamt ta ansvar för.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för fysisk stadsplanering
som stödjer jämlik trygghet som ett tematiskt tillägg till ny översiktsplan.
Förslag till tematiskt tillägg ska presenteras för fullmäktige senast 2020.
Bo Olsson (S)
Simon Waern (S)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-05-22

§ 91 2019.357 KS

Uppföljning av nämndernas antagna flerårsstrategier 2019-2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunens flerårsstrategi där årets budget anges
tillsammans med kommunens prioriterade mål med tillhörande indikatorer och riktade
uppdrag till nämnderna. Med utgångspunkt i kommunens flerårsstrategi antar därefter
respektive nämnd en egen flerårsstrategi utifrån beslutade anvisningar. Ärendet granskar
följsamhet avseende verksamhetsdelarna i antagna flerårsstrategier, dvs. internkontroll,
åtaganden, nyckeltal och uppdrag. Uppföljning av budget behandlas i separat ärende.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 april 2019 lämnat följande yttrande:
Nämnderna har antagit flerårsstrategier som i hög grad är överensstämmande med
fullmäktiges flerårsstrategi, tillämpningsanvisningar och Alingsås
kommuns styrmodell. Det förekommer dock vissa avvikelser som kommunledningskontoret
har kommenterat i bilaga till denna skrivelse. Kommunledningskontoret har uttryckt dessa
kommentarer i form av rekommendationer till nämnderna. Rekommendationerna utgår ifrån
fullmäktiges beslutade flerårsstrategi samt tillämpningsanvisningar och syftar till att
skapa följsamhet mot dessa.

Kommunledningskontoret gör bedömningen att uppmärksammade avvikelser bör delges
nämnderna, samt att kommunstyrelsen inom ramen för uppsiktsplikten bör följa upp att
avvikelserna följs upp löpande under året.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunledningskontorets återrapportering godkänns.
2. Framförda avvikelser följs upp under året inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-29
Lisa Forsaeus

Kommunstyrelsen

2019.357 KS

Uppföljning av nämndernas antagna flerårsstrategier 20192021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunens flerårsstrategi där årets budget anges
tillsammans med kommunens prioriterade mål med tillhörande indikatorer och riktade
uppdrag till nämnderna. Med utgångspunkt i kommunens flerårsstrategi antar därefter
respektive nämnd en egen flerårsstrategi utifrån beslutade anvisningar. Ärendet granskar
följsamhet avseende verksamhetsdelarna i antagna flerårsstrategier, dvs. internkontroll,
åtaganden, nyckeltal och uppdrag. Uppföljning av budget behandlas i separat ärende.
Förvaltningens yttrande
Nämnderna har antagit flerårsstrategier som i hög grad är överensstämmande med
fullmäktiges flerårsstrategi, tillämpningsanvisningar och Alingsås
kommuns styrmodell. Det förekommer dock vissa avvikelser som kommunledningskontoret
har kommenterat i bilaga till denna skrivelse. Kommunledningskontoret har uttryckt dessa
kommentarer i form av rekommendationer till nämnderna. Rekommendationerna utgår ifrån
fullmäktiges beslutade flerårsstrategi samt tillämpningsanvisningar och syftar till att
skapa följsamhet mot dessa.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att uppmärksammade avvikelser bör delges
nämnderna, samt att kommunstyrelsen inom ramen för uppsiktsplikten bör följa upp att
avvikelserna följs upp löpande under året.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
1. Kommunledningskontorets återrapportering godkänns.
2. Framförda avvikelser följs upp under året inom ramen för kommunstyrelsens
uppsiktsplikt.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder

Simon Lindau
Tf. ekonomichef

Lisa Forsaeus
Verksamhetscontroller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-30
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Bilaga till uppföljning av nämndernas antagna
flerårsstrategier 2019-2021
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde den 12 december 2018, § 226 Flerårsstrategi 20192021 för Alingsås kommun. Respektive nämnd ska därefter besluta om flerårsstrategier för den egna
nämnden. Nämndernas flerårsstrategier ska utformas med bakgrund i kommunens flerårsstrategi samt
utifrån anvisningar baserade på kommunens styrmodell.
Samtliga nämnder har antagit flerårsstrategier för 2019-2021. Efter antagande har
kommunledningskontoret genomfört en granskning av samtliga antagna flerårsstrategier.
Synpunkterna utifrån granskningen redovisas i denna skrivelse.
Verksamhet
Ett antal avvikelser och frågetecken har identifierats vid genomgång av verksamhetsdelarna i
nämndernas flerårsstrategier. Nedan redovisas avvikelserna per nämnd. Flera av de avvikelser som
tidigare noterats har påtalats för nämnderna på tjänstemannanivå och har därefter åtgärdats av
nämnden i vårbokslutet, dessa är således inte med i denna uppföljning.
Vissa övriga frågetecken kring uppgifter i nämndernas flerårsstrategier har identifierats och kommer
att följas upp via dialog med berörda nämnder. Områdena bedöms inte vara rena avvikelser. Dessa
områden tas således inte upp i detta ärende.

Barn- och ungdomsnämnden:
Åtaganden
Nyckeltal
Mål 2. Nämnden anger referenskostnad för förskola, grundskola och fritidshem som nyckeltal, men
värdet som anges för nyckeltalet är nettokostnadsavvikelsen.
Nämnden rekommenderas att ange nettokostnadsavvikelse som nyckeltal vid uppföljning av
nyckeltalet.
Uppdrag
Internkontroll
Kultur- och utbildningsnämnden:
Åtaganden
Nyckeltal
Uppdrag
Internkontroll
-
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Miljöskyddsnämnden:
Åtaganden
Nyckeltal
Uppdrag
Internkontroll
En identifierad risk finns (riskvärde 6) utan angivning hur den ska hanteras, dvs. om den ska finnas
med i internkontrollplanen eller om den ska vara ett åtagande.
Nämnden rekommenderas att säkerställa att risken hålls under uppsikt under året.
Samhällsbyggnadsnämnden:
Åtaganden
Nyckeltal
Uppdrag
Internkontroll
Socialnämnden:
Åtaganden
Nyckeltal
Uppdrag
Internkontroll
Vård- och omsorgsnämnden:
Åtaganden
Nyckeltal
Uppdrag
Internkontroll
Överförmyndarnämnden:
Åtaganden
Nyckeltal
Uppdrag
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Följande uppdrag som riktats till samtliga nämnder saknas i Överförmyndarnämndens flerårsstrategi:
1. Samtliga nämnder får i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala
organisationen samt följa upp utfallet årligen
2 Samtliga nämnder får i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte
medför bestående kostnader
3. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett
integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade integrationsarbete
Nämnden rekommenderas att komplettera, alternativt kommentera, dessa uppdrag samt följa upp dem
löpande i bokslut.
Internkontroll
-
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-05-22

§ 92 2019.381 KS

Uppdatering av delegationsordning - Eldningsförbud
Ärendebeskrivning
Föreskrift om eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
får meddelas av en kommun. I dagsläget är rätten att meddela sådana föreskrifter inte
delegerad från kommunstyrelsen. Delegation föreslås ges till kommundirektör att meddela
föreskrifter om eldningsförbud samt liknande förebyggande åtgärder mot brand.
En ny delegationspunkt, nr. 1.19, föreslås i kommunstyrelsens delegationsordning.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Uppdaterad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida308
1 avav1347

Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-05-10
Malin Lindholm
0322-616237
2019.381 KS

Kommunstyrelsen

Uppdatering av delegationsordning - Eldningsförbud
Ärendebeskrivning
Föreskrift om eldningsförbud enligt 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
får meddelas av en kommun. I dagsläget är rätten att meddela sådana föreskrifter inte
delegerad från kommunstyrelsen. Delegation föreslås ges till kommundirektör att meddela
föreskrifter om eldningsförbud samt liknande förebyggande åtgärder mot brand.
En ny delegationspunkt, nr. 1.19, föreslås därför i kommunstyrelsens delegationsordning.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Uppdaterad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.
Beslutet ska skickas till
KLK-kommundirektör, AVRF, stabschef, säkerhetschef, kommunjurist

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-10
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Delegationsordning för kommunstyrelsen
Godkänd av kommunstyrelsen den xx, § xx.
Allmänt om delegation
Kommunstyrelsen kan delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. Delegation kan medges till utskott, ledamot eller ersättare samt till anställd i
kommunen i enlighet med 6 kap 37 § kommunallagen (2017:725).
Så kallad blandad delegation (till förtroendevald och tjänsteman i kombination) är inte
tillåten.
Ärenden som inte får delegeras (6 kap 38 § kommunallagen)
Beslutanderätt får inte delegeras vad gäller:






Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av kommunstyrelsen i dess helhet eller av kommunfullmäktige överklagats.
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Vidaredelegation
Kommundirektören får vidaredelegera beslutanderätt i enlighet med 7 kap 6 § kommunallagen.
Utövande av delegationsrätt
Beslut som fattas på delegation får samma rättsverkan som om kommunstyrelsen
själv hade fattat beslutet. Delegat får överlämna ett ärende till kommunstyrelsen för
avgörande.
Jäv
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende om delegat är jävig enligt
kommunallagen. I sådana fall återgår beslutanderätt till den som lämnat delegationen.
Det är den jävige själv som ska tillkännage att jäv föreligger.
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Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattats med stöd av delegation ska dokumenteras och anmälas till
styrelsen vid nästkommande möte. Ansvarig för anmälan är delegaten och
beträffande beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande, kommunsekreterare.
Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska återanmälas till
kommundirektör.
Klagotiden för delegationsbeslut som överklagas genom laglighetsprövning enligt
kommunallagen börjar löpa först när tillkännagivande har gjorts på kommunens
anslagstavla av det justerade protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet
anmäldes.
Delegationsbeslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt och tillkännages på
kommunens anslagstavla, om beslutet överklagas enligt bestämmelserna om
laglighetsprövning i kommunallagen.
Återkallelse, omprövning
Kommunstyrelsen kan när som helst återkalla en lämnad delegation. Redan fattade
delegationsbeslut kan inte återtas. Kommunstyrelsen har ingen möjlighet att
ompröva beslut.
Ersättare för delegat
Endast kommunstyrelsen får förordna ersättare för delegat.
Vid förfall för tjänsteman övergår, om ersättare inte förordnats, delegationen till
närmast behörig chef.
Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet utan större nackdel
kan vänta tills dess delegaten återkommit.
Övrigt
Den som fattar beslut med stöd av denna delegationsordning ska, där så erfordras,
samråda respektive förhandla enligt reglerna i kommunens samverkansavtal respektive
lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller företräda arbetsgivaren enligt
arbetsmiljölagen (1977:1160).
Rena verkställighetsåtgärder som inte innebär någon självständig bedömning anses
kunna utföras av tjänstepersoner utan stöd av delegation. Kommunstyrelsen förväntas
kontrollera denna del av verksamheten genom styrning och ledning.
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Förkortningar

GDPR
FL
KF
KS
KSAU
OSL
SKL

General Data Protection Regulation, EU:s dataskyddsförordning
Förvaltningslagen (2017:900)
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Sveriges Kommuner och Landsting
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Avsnitt

Sida

1.
2.
3.
4.
5.

5
8
10
11
14

Allmänna ärenden
Stab
Ekonomi
Personal
Tillväxt
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1. ALLMÄNNA ÄRENDEN

Nummer
1.1

Ärendegrupp
Beslut i ärenden av brådskande
karaktär.
Föra talan vid domstol och andra
myndigheter samt vid förrättningar
av skilda slag.

Delegat
Kommunstyrelsens
ordförande
Kommunjurist

Föra talan inför domstol och andra
myndigheter vad
gäller krav och indrivning av
förfallna fordringar, samt
ingå förlikning vad gäller
krav och indrivning av
förfallna fordringar och fatta
beslut om avskrivning av
fordringar.
Utfärda fullmakt att föra
kommunens talan vid domstol och
andra myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag.
Ingå förlikning i ärende om
skadeståndskrav.

Ekonomichef

1.6

Utfärda fullmakt att utkvittera
postförsändelser.

Stabschef

1.7

Myndighetens avslag på
begäran om utlämnande av
allmän handling samt
uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande.

Kommunjurist

1.2

1.3

1.4

1.5

Ersättare
Kommunstyrelsens vice
ordförande

Koncernredovisningschef

Anmärkning
6 kap 39 § KL.
Gäller endast i sådana mål
och ärenden där det
ankommer på
kommunstyrelsen att föra
kommunens talan. Gäller
inte om annan mer specifik
delegation eller fullmakt
görs gällande.
Gäller endast i sådana mål
och ärenden där det
ankommer på
kommunstyrelsen att föra
kommunens talan. Gäller
inte om annan mer specifik
delegation eller fullmakt görs
gällande.
Anmäls ej.

Kommundirektör

Kommundirektör

KSAU

6 kap OSL. Med undantag
för punkt 1.8 och 2.6.
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Nummer
1.8

1.9

1.10

Ärendegrupp
Myndighetens avslag på begäran
om utlämnande av allmän
handling inom
personalavdelningens
verksamhetsområde samt
uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande.
Föra kommunens talan genom
yttrande vid överklagande av
beslut om utlämnande av allmän
handling.
Ändring av beslut i ärenden där
ursprungsbeslutet fattats av delegat.

Delegat
Personalchef

Ersättare
Lönechef

Delegat i ursprungsbeslut

Kommunjurist

Delegat i ursprungsbeslut

Kommunjurist

Enligt 37-38 §§ FL.

Kommunjurist

Gäller överklagan enligt FL
samt eventuell
speciallagstiftning.
12 § FL.

1.11

Beslut om avvisning av för sent
inkommit överklagande.

Kommunjurist

1.12

Beslut att avslå begäran om
avgörande av ett ärende som
har inletts av en enskild part.

Stabschef

1.13

Beslut om placering av
Kommundirektör
donationsmedel samt utdelning från
donationsfonder.

1.14

Beslut om omfattning av
kommunens försäkringsskydd.
Anta styrdokument i
kommunövergripande frågor.
Anta styrdokument inom
respektive avdelnings
verksamhetsområde.
Beslut om förtroendevaldas
kurser och konferenser m.m.
Avge yttranden på inkomna
remisser när yttrandet är av
mindre vikt för
kommunstyrelsen.

1.15
1.16
1.17
1.18

Anmärkning
6 kap OSL.

I enlighet med
stiftelselagens
(1994:1220) regler.

KSAU
Kommundirektör

I enlighet med riktlinjer för
styrdokument.
I enlighet med riktlinjer för
styrdokument.

Avdelningschef
Kommunstyrelsens
ordförande
Kommundirektör

Kommunstyrelsens vice
ordförande
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1.19

Meddela föreskrifter om
eldningsförbud samt
liknande förebyggande
åtgärder mot brand.

Kommundirektör
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olyckor.
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2. STAB
Nummer
2.1

Ärendegrupp
Lämna yttrande i ärenden enligt
kamerabevakningslag
(2018:1200).

Delegat
Säkerhetschef

Ersättare

2.2

Avskrivning av inaktuella ärenden i
ärendehanteringssystem.

Stabschef

Kanslistrateg

2.3

Tillstånd att använda kommunens
heraldiska vapen.

Kommunikationschef

Beslut om gallring av handlingar i
kommunarkivet samt av tekniska
loggar i IT-system.

Kommunarkivarie

Arkiv
2.4

2.5
2.6
2.7

Lag (1970:498) om skydd för
vapen och vissa andra
officiella beteckningar.

Tecknande av avtal med huvudman Kommunarkivarie
för fristående skola om utlåning av
elevhälsojournaler.
Arkivmyndighetens avslag avseende Kommunarkivarie
utlämnande av allmänna handlingar.
Kommunarkivarie
Beslut inom arkivmyndighetens
verksamhet avseende tillsyn samt
övertagande av arkivmaterial.

Personuppgifter
Beslut om avslag på den
2.8
registrerades begäran i fråga om
rättelse, radering, begränsning
av behandling och överföring av
personuppgifter till annan
personuppgiftsansvarig.
2.9

Anmärkning

Anmälan av
personuppgiftsincident.

Stabschef

Kommunjurist

Dataskyddsombud
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Art 33 GDPR.
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2.10

Lämna information till registrerade
om personuppgiftsincident.

Dataskyddsombud

Art 34 GDPR.

2.11

Konsekvensbedömning av
dataskydd inom respektive
avdelnings verksamhetsområde.

Avdelningschef

Art 35 GDPR.

Upphandling
2.12
Fatta tilldelningsbeslut samt beslut
om att avbryta upphandling.
2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

Upphandlare

Anmäls ej.

Fatta tilldelningsbeslut i
upphandlingar under
direktupphandlingsgränsen, inom
respektive verksamhetsområde.
Föra kommunens talan genom
yttrande vid överprövning av
tilldelningsbeslut.

Avdelningschef

Anmäls ej.

Lämna uppdrag och fullmakt till
extern aktör att för kommunens
räkning genomföra upphandling,
fatta tilldelningsbeslut och föra
talan vid överprövning av
tilldelningsbeslut.
Tecknande av avtal inom
respektive avdelnings
verksamhetsområde.

Stabschef

Avdelningschef

Inom ramen för
budgetansvar. Inkluderar
även
personuppgiftsbiträdesavtal.

Godkänna prisindexering utifrån
gällande avtalsvillkor samt vid
omförhandling av avtal.

Upphandlare

Anmäls ej.

Delegat i ursprungsbeslut

Upphandlare
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3. EKONOMI
Nummer
3.1

Ärendegrupp
Placering av kommunens och
koncernens likvida medel och
långfristiga finansiella
tillgångar.
Utgivning av certifikat och övrig
hantering av penningmarknadslån.
Upptagande av nya lån och
omplacering av befintliga lån.

Delegat
Ekonomichef

3.4

Nyttjande av
checkräkningskredit.

Ekonomichef

3.5

Beviljande av betalkort till
förvaltningschefer.

Kommundirektör

3.6

Ianspråktagande av medel
från tomtförsäljning.

Kommundirektör

3.7

Ianspråktagande av statsbidrag
med anledning av
flyktingmottagande.

Kommundirektör

3.8

Beslut om attesträttigheter.

Kommundirektör

3.9

Godkännande av köpeskilling vid
infriande av borgensåtagande
för egna hem.

Ekonomichef

3.2
3.3

Ersättare

Ekonomichef

Anmärkning

Inom ramen för beslutat
certifikatsprogram.
Inom ramen för
lånebelopp beslutade av
kommunfullmäktige.

Ekonomichef

Redovisningschef

Ekonomichef
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4. PERSONAL
Nummer
4.1

4.2

Ärendegrupp
Beslut om förflyttnings- och
omplaceringsärenden
mellan nämnder.
Beslut om stridsåtgärd.

Delegat
Personalchef

Ersättare
Lönechef

KSAU

4.3

Lämna uppdrag om
KSAU
arbetsmarknadspolitiska åtgärder
inom sammanslutning av kommuner.

4.4

Beslut om löne- och
anställningsvillkor enligt
rekommendation från SKL.

Personalchef

Lönechef

4.5

Beslut om löne- och
anställningsvillkor för
kommundirektör.

Kommunstyrelsens
ordförande

Kommunstyrelsens vice
ordförande

4.6

Beslut om löne- och
anställningsvillkor för
förvaltningschefer samt
avdelningschefer inom KLK.
Beslut om nyanställningar och
fastställande av lön.

Kommundirektör

Beslut om varning, omplacering
samt upphörande av anställning.

Kommundirektör
avseende anställda direkt
under kommundirektör,
övriga avdelningschef

4.7

4.8

Anmärkning

6 kap. 3 § lag (2009:47) om
vissa kommunala
befogenheter.

Inom de riktlinjer som
utfärdats av KSAU.
Inom de riktlinjer som
utfärdats av KSAU.

Kommundirektör
avseende anställda direkt
under kommundirektör,
övriga avdelningschef
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Nummer
4.9

Ärendegrupp
Beslut om tjänstledighet för
kommundirektör.

Delegat
Kommunstyrelsens
ordförande

Ersättare
Kommunstyrelsens vice
ordförande

4.10

Beslut om tjänstledighet för
förvaltningschef samt
avdelningschefer inom KLK.

Kommundirektör

4.11

Beslut om tjänstledighet.

Kommundirektör avseende
anställda direkt under
kommundirektör, övriga
avdelningschef

4.12

Slutande av kollektivavtal.

Personalchef

Inom de riktlinjer som vid
behov
utfärdats av KSAU.

4.13

Arbetsgivarbeslut jämförbara med
slutande av kollektivavtal
(facklig motpart saknas).

Personalchef

Inom de riktlinjer som vid
behov utfärdats av
KSAU.

4.14

Förhandlingar inom det område
som anges i 10 § i
kommunstyrelsens reglemente.

Personalchef

4.15

Beslut i pensionsärenden, utom
så kallad särskild avtalspension.

Administratör

4.16

Beslut om särskild avtalspension.

Personalchef

4.17

Beslut om bisyssla.

4.18

Beslut om bisyssla för
kommundirektör.

Kommundirektör avseende
anställda direkt under
kommundirektör, övriga
avdelningschef
Kommunstyrelsens
Kommunstyrelsens vice
ordförande
ordförande

Lönechef

Anmärkning

Inom de riktlinjer som vid
behov utfärdats av
KSAU.
Inom de riktlinjer som vid
behov
utfärdats av KSAU.

Lönechef
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Nummer
4.19

Ärendegrupp
Beslut om bisyssla för förvaltningschef.

Delegat
Kommundirektör

4.20

Beviljande av entledigande för
förvaltningschef samt utseende av
tillförordnad förvaltningschef.

Kommundirektör

Ersättare
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Efter samråd med
personalchef.

14

5. TILLVÄXT
Detaljplaner
Nummer
5.1

Ärendegrupp
Lämna yttrande angående
detaljplan när yttrandet är av
mindre vikt för
kommunstyrelsen.

Delegat
Kommundirektör

Ersättare
Tillväxtchef

Beslut om bidrag till
projektansökningar inom folkhälsa.

Folkhälsostrateg

Anmärkning

Folkhälsa
5.2

Exploatering
5.3

Beslut om att avvisa erbjudande om Tillväxtchef
förvärv.

5.4

Ansöka om lagfart, nedsättning,
utsträckning, relaxation av
inteckningar samt utbyte och
dödning av pantbrev.
Ansöka om inskrivning av
rättigheter och andra
jämförbara åtgärder.

Exploateringsingenjör

5.6

Ansöka om dödning av
rättigheter och andra
jämförbara åtgärder.

Tillväxtchef

5.7

Ansöka om samt godkänna
lantmäteriförrättning.

Exploateringsingenjör

5.5

Exploateringsingenjör
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Nummer
5.8

Ärendegrupp
Ansöka till länsstyrelsen om att
bedriva miljöfarlig verksamhet eller
motsvarande.

Delegat
Tillväxtchef

5.9

Ansöka till miljödomstol om
tillstånd för vattenverksamhet.

Tillväxtchef

5.10

Anmäla till länsstyrelsen om
betydande miljöpåverkan eller
motsvarande.

Tillväxtchef

5.11

Rätt att inom angivet projekt,
Exploateringsingenjör
entreprenad eller motsvarande som
projekt- och byggledare företräda
kommunen, utföra besiktningar enligt
Allmänna bestämmelser (AB04 och
ABT06) samt begära yttranden och
lämna yttranden över remisser.
Tillväxtchef
Rätt att inom angivet projekt,
entreprenad eller motsvarande ge
fullmakt till projekt- och byggledare
avseende följande:
 Företräda kommunen
 Beställa varor och
tjänster upp till 12 pbb
 Hantera avvikelser i uppdrag
och handlingar
 Utföra besiktningar enligt
AB04 och ABT06
 Skicka
förfrågningar vid
upphandling och
anbudsgivning
 Fatta tilldelningsbeslut
 Begära yttrande och
lämna yttrande över
remisser
 Granska och godkänna
fakturor

5.12

Ersättare
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Nummer
5.13

Ärendegrupp
Teckna avtal om servitut och
ledningsrätt,
upp
till
tio
prisbasbelopp.

Delegat
Tillväxtchef

5.14

Teckna avtal om servitut och
ledningsrätt,
upp
till
ett
prisbasbelopp.

Exploateringsingenjör

5.15

Teckna avtal om nyttjanderätt
och andra jämförbara avtal.
1. Tidsbestämda avtal upp till
fem år.
2. Tillsvidareavtal med en
uppsägningstid upp till 24
månader.
Teckna avtal om nyttjanderätt
och andra jämförbara avtal.
1. Tidsbestämda avtal upp till
ett år.
2. Tillsvidareavtal med en
uppsägningstid upp till
tolv månader
Teckna avtal om friköp från
skyldighet att ordna parkering –
parkeringsköp.

Tillväxtchef

Begära och lämna yttrande över
remisser från sakägare,
samhällsbyggnadsnämnden,
Lantmäteriet och övriga
myndigheter i ärenden beträffande
verksamhetsområdet för
exploateringsavdelningen.

Exploateringsingenjör

5.16

5.17

5.18

Ersättare

Anmärkning
Gäller såväl till förmån
för som vid belastning för
kommunen.
Gäller såväl till förmån
för som vid belastning för
kommunen.

Exploateringsingenjör

Tillväxtchef

Samråd ska ske med
samhällsbyggnadskontorets gatuchef.
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Nummer
5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

Ärendegrupp
Beslut om pris/ersättning, och
undertecknande av handlingar
avseende förvärv genom köp, byte,
gåva, fastighetsreglering,
expropriation eller inlösen av
fastighet eller fastighetsdel, till ett
värde som uppgår till högst
50 prisbasbelopp per förvärv.
Beslut om, och undertecknande av
handlingar avseende förvärv genom
köp, byte, gåva, fastighetsreglering,
expropriation eller inlösen av
fastighet eller fastighetsdel, till ett
värde som uppgår till högst tio
prisbasbelopp per förvärv.
Beslut om pris/ersättning, och
undertecknande av handlingar
avseende försäljning-, byte-,
fastighetsreglering-, expropriationeller inlösen av fastighet eller
fastighetsdel, till ett värde som
uppgår till högst 50 prisbasbelopp.
Beslut om, och undertecknande av
handlingar avseende försäljning-,
byte-, fastighetsreglering-,
expropriation- eller inlösen av
fastighet eller fastighetsdel, till ett
värde som uppgår till högst tio
prisbasbelopp.
Undertecknande av
överenskommelse om
fastighetsreglering utom planlagd
mark gällande servitut eller
gemensamhetsanläggning med
ersättning som uppgår till högst ett
prisbasbelopp.

Delegat
Tillväxtchef

Ersättare

Anmärkning
Endast inom planlagd
mark (detaljplan,
stadsplan och
byggnadsplan).

Exploateringsingenjör

Endast inom planlagd
mark (detaljplan,
stadsplan och
byggnadsplan).

Tillväxtchef

Endast inom planlagd
mark (detaljplan,
stadsplan och
byggnadsplan).

Exploateringsingenjör

Endast inom planlagd
mark (detaljplan,
stadsplan och
byggnadsplan).

Exploateringsingenjör
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Nummer
5.24

Ärendegrupp
Beslut om rivning av
saneringsfastighet.

5.25

Tillväxtchef
Beslut om investeringar i samtliga
bebyggda fastigheter som
exploateringsavdelningen ansvarar
för, upp till 25% per objekt/år av den
beslutade investeringslimiten.
Kommundirektör
Beslut om investeringar i samtliga
bebyggda fastigheter som
exploateringsavdelningen ansvarar
för.

5.26

Delegat
Tillväxtchef

Ersättare

Beslut får endast tas inom
den beslutade
investeringslimiten.

5.27

Rätt att föra kommunens talan vid
lantmäteriförrättningar.

5.28

Beslut om markanvisningsavtal med Kommundirektör
en beräknad köpeskilling upp till
50 prisbasbelopp för en längsta tid
om två år.
Kommundirektör
Beslut om förlängning av tidigare
beslutat markanvisningsavtal med
en beräknad köpeskilling upp till
50 prisbasbelopp för en längsta tid
om ett år.
Beslut om, och undertecknande av Kommundirektör
exploateringsavtal med en
ekonomisk ersättning till ett värde
som uppgår till högst
50 prisbasbelopp.

Tillväxtchef

Kommundirektör

Tillväxtchef

5.29

5.30

5.31

Beslut om, och undertecknande av
marköverlåtelseavtal med en
ekonomisk ersättning till ett värde
som uppgår till högst

Anmärkning

Exploateringsingenjör

Tillväxtchef

Tillväxtchef
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Exploateringsavtal är ett
genomförandeavtal mellan
kommun och exploatör
som reglerar ansvars- och
kostnadsfördelningen i
samband med att mark ska
bebyggas. Avtalet
kännetecknas också av att
exploatören äger den mark
som ska bebyggas när
avtalet ingås.
Marköverlåtelseavtal är ett
genomförandeavtal där
kommunen förbinder sig
överlåta mark som ska
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50 prisbasbelopp.

bebyggas till exploatör
kombinerat med villkor
som parterna ska uppfylla
i samband med
exploateringen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-05-22

§ 93 2019.010 KS

Månadsrapport finanshantering 2019, april
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog den 13 november 2017, § 193, tillämpningsanvisningar till
finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Tillämpningsanvisningarna fastställer att det ska
lämnas månadsrapportering, vilken ska innehålla basfakta för upp- och utlåning,
likviditetshantering samt placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de
ramar för risktagande som är specificerade i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 9 maj 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för april månad som
innehåller en sammanställning över beviljade beloppsgränser och nuvarande saldon för de
kommunala bolagen. Kommunens finansiella rådgivare har sammanställt två rapporter, en
för skuldhanteringen och en för överskottslikviditetsportföljen.
Kommunens skuldhantering ligger inom de gränsvärden som fastställs i finansriktlinjer för
Alingsås kommunkoncern. Innehaven i överskottslikviditetsportföljen ligger inom de
gränsvärden som fastställs i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporteringen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida330
1 avav1347

Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-05-09
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.010 KS

Månadsrapport finanshantering 2019, april
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog den 13 november 2017, § 193, tillämpningsanvisningar till
finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Tillämpningsanvisningarna fastställer att det ska
lämnas månadsrapportering, vilken ska innehålla basfakta för upp- och utlåning,
likviditetshantering samt placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de
ramar för risktagande som är specificerade i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för april månad som
innehåller en sammanställning över beviljade beloppsgränser och nuvarande saldon för de
kommunala bolagen. Kommunens finansiella rådgivare har sammanställt två rapporter, en
för skuldhanteringen och en för överskottslikviditetsportföljen.
Kommunens skuldhantering ligger inom de gränsvärden som fastställs i finansriktlinjer för
Alingsås kommunkoncern. Innehaven i överskottslikviditetsportföljen ligger inom de
gränsvärden som fastställs i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Ekonomisk bedömning
All typ av finanshantering är förknippad med olika typer av risker. Kommunfullmäktige har i
och med antagande av finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern fastställt vilken risknivå
som är acceptabel. Skuldportföljen och tillgångsportföljen ligger inom fastställda
gränsvärden. Bifogade månadsrapporter visar bland annat på hur genomsnittsräntan på
kommunens låneskuld förväntas utvecklas framöver.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporteringen.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-16
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Beloppsgränser och saldon april månad
April 2019

Saldo (Mkr)

Kvar att nyttja (Mkr)

AB Alingsås Rådhus

Beviljad beloppsgräns
(Mkr)
343,9

- 325,1

18,8

Fabs AB
Alingsås Energi Nät AB

1 189,0
365,0

- 1 102,1
- 273,5

86,9
91,5

AB Alingsåshem

1 498,0

- 1 443,7

54,3

Summa

3 395,9

- 3 144,4

251,5

Alingsås kommun har totala lån uppgående till 3 395,9 Mkr, dvs. samma belopp som summa
av tilldelade beloppsgränser för de kommunala bolagen. Lånetaket är fastställt till 4 000 Mkr.
Samtliga bolag ligger inom beviljade beloppsgränser. Sammantaget finns det för bolagen
251,5 Mkr kvar att nyttja upp till gränsen för de samlade beloppsgränserna.
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APRIL 2019

Alingsås kommun - Överlikvid
Stark inledning på rapportsäsongen
Efter ett starkt första kvartal fortsatte riskfyllda tillgångar att gå bra globalt och både amerikanska börsindexet
S&P 500 samt breda svenska OMXSPI-index noterades på all time high under april. Bakomliggande faktorer till
uppgången var bland annat fortsatt duvaktiga signaler från centralbankerna, förhoppningar om lösning i
handelskonflikten samt indikatorer om att stimulanser i Kina börjar få effekt. Rapportsäsongen har även inletts
starkt under april där tecken på stigande vinstmarginaler i USA och fortsatt starka resultat i Sverige har tonat
ned oron över en konjunkturavmattning. I slutet av april kom Riksbankens andra räntebesked för året där
direktionen valde att hålla reporäntan oförändrad men sänka räntebanan framåt. Detta som en konsekvens av
en svagare inflationsutveckling än väntat. Beskedet fick den svenska kronan att falla mot både dollarn och
euron. Sett till Stockholmsbörsen (SIX PRX) så steg den med 7,2% under månaden, vilket innebär en uppgång
om 21,3% sedan årsskiftet. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) steg med 3,8% i lokal valuta och
6,0% i svenska kronor medan den globala aktiemarknaden (MSCI World) steg med 3,6% i lokal valuta och 5,9% i
svenska kronor. Tillväxtmarknader hade en något sämre månad men steg ändå med 2,1% i lokal valuta och
4,4% omräknat i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade under
månaden, från 16,0% till 15,5%. Även på den amerikanska börsen (SPX 1Y) och den europeiska börsen (SX5E
1Y) föll volatiliteten, från 15,1% till 14,6% respektive från 14,0% till 13,7%. På valutamarknaden försvagades
den svenska kronan mot de flesta större valutorna. En dollar handlades vid månadsskiftet för 9,49 kronor, en
euro för 10,64 kronor och ett brittiskt pund för 12,38 kronor. Sett till räntemarknaden så föll yielden 12 punkter
till -1,69% för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) medan yielden på den kortare
obligationen 3102 (förfall 2020) steg med 29 punkter till -2,48%. Yielden för den nominella svenska
statsobligationen 1053 (förfall 2039) föll under månaden med 2 punkter till 0,80% medan yielden för den
kortare obligationen 1047 (förfall 2020) föll med 6 punkter till -0,56%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga
svenska break-even inflationen 1,88%.

TILLGÅNGAR

NOMINELLA RÄNTOR
Lannebo Likviditet
Nordea FRN Fund
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond
Simplicity Företagsobligationer A
Simplicity Likviditet
Spiltan Räntefond Sverige
SPP Företagsobligationsfond
SPP Grön Obligationsfond
Öhman FRN Hållbar A
Öhman Företagsobligationsfond A
Totalt nominella räntor
REALRÄNTOR
Stora Bältförbindelsen 4,0% 2020-12-01
Totalt realräntor
Totalt räntor
LIKVIDA MEDEL
Likvida medel
Totalt likvida medel

Nominellt belopp
Antal andelar
2019-04-30

Marknadsvärde Månads2019-04-30 avkastning

708 968
143 784
153 526
241 141
1 354 609
334 448
1 099 506
438 845
831 028
393 638

81 630 627
22 011 546
20 884 414
30 328 331
150 537 675
40 959 866
121 666 142
45 104 015
91 072 368
47 102 667
651 297 651

0,2%
0,1%
0,8%
0,6%
0,2%
0,3%
0,6%
0,3%
0,5%
0,4%
0,4%

5 000 000

7 488 214
7 488 214
658 785 865

0,0%
0,0%
0,4%

Löptid

2020-12-01

518 904
518 904

Rating
(Moody's | S&P)

Aaa | NR

Vikt

Duration

12%
3%
3%
5%
23%
6%
18%
7%
14%
7%
99%

0,3
0,9
5,1
0,9
0,3
0,5
0,0
2,2
0,1
3,0
0,8

1%
1%
100%

1,5
1,5
0,8

0%
0%

TOTALT
659 304 769
0,4%
100%
0,8
Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första
dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella
transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.
Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.

Söderberg & Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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Nedan redovisas de direktägda innehavens avstämning mot kreditlimiterna. De räntefonder som
finns i portföljen har samtliga en tillfredställande genomsnittlig kreditvärdighet och en god
riskspridning. De har även en god likviditet och kan avyttras med kort varsel.
KREDITLIMITER ENLIGT POLICY

Max andel per
emittent
Σ Motpart
0-1 år

Durationskategori
0-1 år
1-3 år
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ratingkategori
Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa
Värdepapper med rating om lägst AAA /Aaa
Värdepapper med rating om lägst AA- /Aa3
Värdepapper med rating om lägst A- /A3
Värdepapper med rating om lägst BBB-/Baa3
Värdepapper med rating under BBB-/Baa3 eller utan rating

100%
100%
70%
40%
20%
10%

100%
85%
50%
30%
10%
5%

100%
15%
10%
5%
5%
3%

100%
25%
20%
15%
10%
5%

AKTUELL KREDITEXPONERING
Durationskategori
0-1 år
1-3 år
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ratingkategori
Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa
Värdepapper med rating om lägst AAA /Aaa
Värdepapper med rating om lägst AA- /Aa3
Värdepapper med rating om lägst A- /A3
Värdepapper med rating om lägst BBB-/Baa3
Värdepapper med rating under BBB-/Baa3 eller utan rating

0%
0%
0%
0%
0%
0%

1%
0%
0%
0%
0%
0%

KREDITEXPONERING PER MOTPART
Σ Motpart

Motpart
Stora Bältförbindelsen

0-1 år

Ratingkategori

0%

A

Avstämningen av tillgångarna mot aktuella placeringslimiter visar att tillgångar ligger inom limiterna.

AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj
2019-04-30
2019-04-30

Portföljens genomsnittliga duration

0,8

Söderberg & Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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Limiter
Min

Max

0,0

1,0

Nedan specificeras de transaktioner som har skett i portföljen under månaden.
TRANSAKTIONER UNDER MÅNADEN

Datum
2019-04-23

Typ av transaktion
Återinv. Utdelning

Instrument
Likvida medel

Likvidbelopp
235 155
0

Nominellt belopp/
Antal andelar
235 155

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information
eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat
till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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Sammanfattning
Översikt Upplåning
2019-04-30
3 395 900 000
0,74%
0,74%
0,74%
0,81%
2,56
804 000 000
24%
2,58
804 000 000
24%
-

Lån (kr)
Derivat - ränteswappar (kr)
Snittränta
Snittränta (inkl ränteswappar)
Snittränta (inkl swappar, lånelöfter)
Lånemarginal mot Stibor 3m
Genomsnittlig räntebindning (år)
Ränteförfall inom 1 år (kr)
Ränteförfall inom 1 år (%)
Genomsnittlig kapitalbindning (år)
Kapitalförfall inom 1 år (kr)
Kapitalförfall inom 1 år (%)
Marknadsvärde derivatinstrument (kr)*

2019-03-31
3 395 900 000
0,74%
0,74%
0,74%
0,73%
2,64
739 000 000
22%
2,66
739 000 000
22%
-

2018-12-31
3 395 900 000
0,70%
0,70%
0,70%
0,83%
2,23
1 302 000 000
38%
2,26
1 202 000 000
35%
-

*Uppskattat marknadsvärde inkl. upplupen ränta

Avstämmning mot finanspolicy
Ränte och kapitalbindning
Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

Kapitalbindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,6 år

Ja

Räntebindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,6 år

Ja

Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

< 1 år

0% - 50%

l
l

Förfallostruktur
Ränteförfall

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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24%

Ja

l

1

Skuldportfölj
I tabellen nedan visas en sammanställning av Alingsås Kommunkoncerns skuldportfölj
Lån - Instrumenttyp

Skuldportfölj
Instrumenttyp
Certifikat
Kommuninvest
Banklån
Obligation
Inlåning
Summa

Aktuell skuld
0
3 245 900 000
150 000 000
0
0
3 395 900 000

Andel av total skuld
0%
96%
4%
0%
0%
100%

0%
0%
4%

96%

Certifikat
Banklån

Kommuninvest
Obligation

Lån och kapitalbindning
Lån
Motpart
Kommuninvest
SEB
Sparbanken Alingsås
Summa

Nominellt belopp
3 245 900 000
100 000 000
50 000 000
3 395 900 000

Lån - Motparter

35

Antal
33
1
1
35

Andel av skuld
96%
3%
1%
100%

Låneinstrument- Antal per motpart

30
Kommuninvest 96%

25
20

1%
3%
SEB - 3%

15
10
5

96%
Sparbanken
Alingsås - 1%

0
Kommuninvest

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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SEB

Sparbanken Alingsås

2

Kapitalbindning - Förfalloprofil

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se

Förfalloprofil - Kapitalbindning
900

800
700
600
500

400
300
200

100
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>10 år

8-9 år

9-10 år

7-8 år

6-7 år

5-6 år

4-5 år

3-4 år

2-3 år

1-2 år

Mkr

6-12 Mån

Andel av total skuld
5%
9%
9%
24%
19%
12%
24%
18%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

3-6 Mån

2019-04-30
178 000 000
306 000 000
320 000 000
804 000 000
634 000 000
415 000 000
800 000 000
617 900 000
125 000 000
0
0
0
0
0
3 395 900 000

0-3 Mån

Intervall
0-3 Mån
3-6 Mån
6-12 Mån
Summa inom 1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-6 år
6-7 år
7-8 år
8-9 år
9-10 år
>10 år
Summa förfall

3

Derivatinstrument och räntebindning
Räntebindning - Förfalloprofil

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se

Förfalloprofil - Räntebindning
900
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700
600
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300
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>10 år

8-9 år

9-10 år

7-8 år

6-7 år

5-6 år

4-5 år

3-4 år

2-3 år

1-2 år

Mkr

3-6 Mån

Andel av total skuld
8%
9%
6%
24%
19%
12%
24%
18%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

6-12 Mån

2019-04-30
278 000 000
306 000 000
220 000 000
804 000 000
634 000 000
415 000 000
800 000 000
617 900 000
125 000 000
0
0
0
0
0
3 395 900 000

0-3 Mån

Intervall
0-3 Mån
3-6 Mån
6-12 Mån
Summa inom 1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-6 år
6-7 år
7-8 år
8-9 år
9-10 år
>10 år
Summa förfall

4

Prognos räntekostnader
Prognoserna över räntekostnader bygger på en modell som grundar sig på simuleringar av forwardräntor. Simuleringarna ger en
spridning över potentiella framtida utfall samt illustrerar sannolikheten för inom vilka nivåer den framtida räntan kan ha. I
simuleringarna har följande huvudsakliga antaganden gjorts:
• Aktuell räntebindning antas vara önskad räntebindning under prognosperioden
• Alla certifikat som förfaller antas finansieras om med nya certifikat
• Alla FRN som förfaller antas bindas om till FRN med 2 x aktuell kapitalbindning med marginal som motsvara bindingskostnaden
• Alla fastränteobligationer som förfaller antas bindas om till fastränteobligationer med 2 x aktuell räntebindning
• Swappar som förfaller antas bindas om enligt följande: fasta benet 2 x räntebindningstiden, rörliga benet 3 månader
• Lånelöften antas rullas med identisk löptid och identiska villkor
Översikt Upplåning
Nedan återfinns simuleringsresultaten på 1-3 års sikt, men också för de närmaste kalenderåren. Såväl förväntat resultat som de 5%
sämsta och bästa utfallen inkluderas i tabellen. Vidare återfinns en graf som illustrerar förväntad ränteutveckling samt uppskattad
spridning med olika sannolikhet.

2019
2020
2021

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,76%
25 862
0,86%
29 360
1,20%
40 866

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,72%
24 309
0,65%
22 013
0,72%
24 436

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,67%
22 763
0,43%
14 482
0,25%
8 421

År1
År2
År3

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,81%
27 534
0,92%
31 199
1,34%
45 558

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,70%
23 868
0,65%
21 910
0,76%
25 834

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,59%
20 119
0,37%
12 543
0,20%
6 729

Estimerad räntekostnad låneportfölj
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se

Förväntat utfall
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2022-04-01

2021-10-01

2021-04-01

90%

2020-10-01

50%

2020-04-01

2019-10-01

2019-04-01

0,00%

5

Marknadsnoteringar
Efter ett starkt första kvartal fortsatte riskfyllda tillgångar att gå bra globalt och både amerikanska börsindexet S&P 500 samt breda
svenska OMXSPI-index noterades på all time high under april. Bakomliggande faktorer till uppgången var bland annat fortsatt
duvaktiga signaler från centralbankerna, förhoppningar om lösning i handelskonflikten samt indikatorer om att stimulanser i Kina
börjar få effekt. Rapportsäsongen har även inletts starkt under april där tecken på stigande vinstmarginaler i USA och fortsatt starka
resultat i Sverige har tonat ned oron över en konjunkturavmattning. I slutet av april kom Riksbankens andra räntebesked för året
där direktionen valde att hålla reporäntan oförändrad men sänka räntebanan framåt. Detta som en konsekvens av en svagare
inflationsutveckling än väntat. Beskedet fick den svenska kronan att falla mot både dollarn och euron. Sett till Stockholmsbörsen
(SIX PRX) så steg den med 7,2% under månaden, vilket innebär en uppgång om 21,3% sedan årsskiftet. Den europeiska
aktiemarknaden (MSCI Europe) steg med 3,8% i lokal valuta och 6,0% i svenska kronor medan den globala aktiemarknaden (MSCI
World) steg med 3,6% i lokal valuta och 5,9% i svenska kronor. Tillväxtmarknader hade en något sämre månad men steg ändå med
2,1% i lokal valuta och 4,4% omräknat i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade under
månaden, från 16,0% till 15,5%. Även på den amerikanska börsen (SPX 1Y) och den europeiska börsen (SX5E 1Y) föll volatiliteten,
från 15,1% till 14,6% respektive från 14,0% till 13,7%. På valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot de flesta större
valutorna. En dollar handlades vid månadsskiftet för 9,49 kronor, en euro för 10,64 kronor och ett brittiskt pund för 12,38 kronor.
Sett till räntemarknaden så föll yielden 12 punkter till -1,69% för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) medan
yielden på den kortare obligationen 3102 (förfall 2020) steg med 29 punkter till -2,48%. Yielden för den nominella svenska
statsobligationen 1053 (förfall 2039) föll under månaden med 2 punkter till 0,80% medan yielden för den kortare obligationen 1047
(förfall 2020) föll med 6 punkter till -0,56%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,88%.
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Appendix A – Förteckning lån
Skuldportfölj
Alingsås Kommunkoncern
Instrument
Kommuninvest 1,4Y FIX 0,38% 2019-05-28
Kommuninvest 1,5Y FIX 0,33% 2019-06-18
Kommuninvest 1,5Y FIX 2,01% 2019-06-18
Kommuninvest 1,5Y Fix 0,58% 2019-08-12
Kommuninvest 1,5Y FIX 0,29% 2019-09-17
Kommuninvest 1,9Y FIX 2,55% 2019-10-28
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,22% 2019-11-12
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,32% 2019-11-12
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,25% 2019-11-27
Kommuninvest 2Y FIX 0,60% 2020-04-22
Kommuninvest 2,5Y FIX 3,11% 2020-06-11
Kommuninvest 2,7Y FIX 0,34% 2020-09-01
Kommuninvest 2,9Y FIX 0,46% 2020-12-01
Kommuninvest 2,9Y FIX 0,48% 2020-12-01
Kommuninvest 2Y FIX 0,27% 2021-03-15
Kommuninvest 3,3Y FIX 0,53% 2021-04-22
Kommuninvest 3Y FIX 0,28% 2021-09-15
Kommuninvest 3,6Y FIX 0,37% 2021-09-15
Kommuninvest 3,7Y FIX 0,86% 2021-09-15
Kommuninvest 3,8Y Fix 1,58% 2021-10-25
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,96% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,94% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,47% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,71% 2022-06-01
Kommuninvest 4,7Y FIX 0,84% 2022-09-01
Kommuninvest 5,2Y FIX 0,67% 2023-02-22
Kommuninvest 5Y Fix 0,62% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5,2Y Fix 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,6% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y Fix +0,67% 2024-03-15
Kommuninvest 5Y Fix 0,7% 2024-03-15
Kommuninvest 7Y Fix 1,37% 2024-10-02
Sparbanken Alingsås 1,5Y FRN +0,92% 2019-06-28
SEB 2,2Y FRN +0,90% 2020-02-28
Summa

Ref Nr
KI_94283
KI_94256_Fix
KI_94266
KI_94248_Fix
KI_94254_Fix
KI_94269
KI_94290_Fix
KI_94257_Fix
KI_94284
KI_94262_Fix
KI_94285
KI_94291_Fix
KI_94263_Fix
KI_94265
KI_107526
KI_94433
KI_102800
94432
KI_94268_Fix
KI_94270_Fix
KI_94293_Fix
KI_94271_Fix
KI_94434
KI_94287
KI_94288
KI_94401
KI_99510
KI_99509
KI_99508
KI_99507
KI_109645
KI_108701
KI_95562
6551132878
85983298

Motpart
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Sparbanken Alingsås
SEB
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Belopp (Tkr)
30 000
49 000
49 000
95 000
80 000
131 000
25 000
100 000
30 000
65 000
65 000
45 000
50 000
139 000
200 000
135 000
85 000
200 000
80 000
50 000
30 000
60 000
245 000
40 000
40 000
385 000
50 000
50 000
104 900
50 000
200 000
163 000
125 000
50 000
100 000
3 395 900
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Ränta
0,38%
0,33%
2,01%
0,58%
0,29%
2,55%
0,22%
0,32%
0,25%
0,60%
3,11%
0,34%
0,46%
0,48%
0,27%
0,53%
0,28%
0,37%
0,86%
1,58%
0,96%
0,94%
0,47%
0,71%
0,84%
0,67%
0,62%
0,61%
0,61%
0,60%
0,67%
0,70%
1,37%
0,89%
0,87%

Räntebindning
0,08
0,13
0,13
0,28
0,38
0,49
0,53
0,53
0,58
0,98
1,11
1,34
1,59
1,59
1,88
1,98
2,38
2,38
2,38
2,49
3,09
3,09
3,09
3,09
3,34
3,81
4,38
4,38
4,38
4,38
4,88
4,88
5,42
0,14
0,14

Förfallodag
2019-05-28
2019-06-18
2019-06-18
2019-08-12
2019-09-17
2019-10-28
2019-11-12
2019-11-12
2019-11-27
2020-04-22
2020-06-11
2020-09-01
2020-12-01
2020-12-01
2021-03-15
2021-04-22
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-10-25
2022-06-01
2022-06-01
2022-06-01
2022-06-01
2022-09-01
2023-02-22
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2024-03-15
2024-03-15
2024-10-02
2019-06-28
2020-02-28
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Disclaimer
Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera
riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller
indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av
användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så
behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-05-23
Anci Eyoum
616130
2019.088 KS

Kommunstyrelsen

Utkvittering av likvida medel
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 4 februari 2019, § 26 fattat beslut om utkvittering av likvida medel.
Nytt beslut behövs i ärendet på grund av personalförändringar på ekonomiavdelningen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
1. Utkvittering av i bank innestående medel även som checkar och medel på kommunens
samtliga plus- och bankgirokonton ska verkställas av:
Tf ekonomichef Simon Lindau, koncernredovisningschef Peter Öfverström eller
redovisningschef Ruth Wijnveen med kontrasignation av
redovisningsekonom Bärbel Drees, redovisningsekonom Susanne Wye Bengtsson eller
förvaltningsekonom Christofer Sahlin.
2. Ovan angivna personer och rutiner gäller även för de konton som ägs av stiftelser som
kommunstyrelsen förvaltar.

Beslutet ska skickas till
Klk-ek

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anci Eyoum
Kommunsekreterare
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Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-23
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