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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-12
Konrad Fred

Kommunstyrelsen

2019.524 KS

Delårsbokslut kommunstyrelsen 2019
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut 2019 med tillhörande
analyser för kommunstyrelsens verksamhet.
Förvaltningens yttrande
Prognosen per helår uppgår till + 2,1 mnkr. Resultatet för bokslutsperioden uppgår till + 13,7
mnkr.
Antalet tillsvidareanställa har ökat jämfört med tidigare år samtidigt som det finns ett antal
vakanser. Omräknat till årsarbetare väntas bemanningen vara ungefär elva årsarbetare lägre
än budget. Sjukfrånvaron har ökat något men ligger fortsatt lågt.
Det är en lägre andel än önskat av uppdrag och åtaganden som bedöms uppnås
innevarande år. Dock väntas en majoritet av de 24 uppdragen verkställas och de flesta av de
38 åtaganden som sträcker sig över planperioden bedöms ha påbörjats.
Internkontrollen är genomförd enligt plan och inga alarmerande avvikelser har noterats. Det
pågår ett förbättringsarbete för att åtgärda noterade observationer.
Digitaliseringsarbetet pågår tillsammans med förvaltningarna för att ta fram en plan för att
digitalisera kommunens verksamheter på bästa sätt. En återrapportering kring arbetet
kommer att ske i samband med årsbokslutet.
Verkställandet av kommunens tillväxtprogram har stort fokus. Resurser har riktats mot de
fyra tillväxtområdena, vilket gör att andra åtaganden får mindre fokus. Ett arbete med att
exploatera mark till försäljning generar ett positivt intäktsnetto.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga ekonomiska kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens delårsbokslut och prognos om + 2,1 mnkr godkänns.
Kommunledningskontoret
Maria Standar
Kommundirektör

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef
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Inledning
Kommunstyrelsens delårsbokslut tar sin utgångspunkt i kommunstyrelsens flerårsstrategi.
Flerårsstrategin anger inriktningen för kommunstyrelsens verksamhet och grundar sig på fullmäktiges
flerårsstrategi samt kommunens tillväxtprogram. Dessa dokument lyfter viktiga utvecklingsområden,
exempelvis tillkomsten av bostäder, hållbar utveckling, hållbar infrastruktur, förbättrat
företagsklimat, en kostnadseffektiv organisation samt innovationer för att modernisera kommunen.
Utöver beslutade utvecklingsområden påverkar omvärldsfaktorer, vilket analyserats och utvecklats i
kommunens omvärldsanalys inom bland annat; demografi, kompetensförsörjning, digitalisering,
integration, bostadsbrist och samverkan. Kommunstyrelsen, med ansvar för central samordning och
helhetssyn, har verkat för att kommunen ska klara en långsiktig ekonomisk-, personalpolitisk- och
verksamhetsmässig planering. Detta, tillsammans med ett stort fokus på digitaliserings- och
tillväxtfrågor, har och kommer att prägla kommunstyrelsens verksamhet under året.
Prognosen per helår uppgår till + 2,1 mnkr. Resultatet för bokslutsperioden uppgår till + 13,7 mnkr.
Kommunstyrelsens budget för året uppgår till 95,6 mnkr. Det är en nettoökning från tidigare år om
12,5 mnkr och har inneburit förstärkningar inom kommunstyrelsens verksamheter. Det positiva
resultatet är väntat då det finns ett flertal vakanta tjänster samt verksamheter som uppbär kostnader
under senare delen av året. Ett åtgärdspaket har lett till förbättringar inom IT-verksamheten som
tidigare under året prognosticerat underskott till följd av avgiftssänkningar om 6 mnkr.
Jämförs prognosen i delåret med prognosen i vårbokslutet är den 0,7 mnkr bättre. Ett flertal poster
har förbättrats, andra har försämrats och därtill har nya kostnader i form av planerade beviljande av
bidrag tillkommit. Den enskilt största påverkansposten är dock IT-verksamhetens förbättrade
ekonomi.
Bland åtaganden och uppdrag bedöms en majoritet uppnås och verkställas, även om ett antal
uppdrag inte slutförs innevarande år som planerat.
Antalet tillsvidareanställda har ökat jämfört med tidigare år och personalomsättningen har halverats.
Sjukfrånvaron är något högre än tidigare och högst bland kvinnor och anställda över 50 år. Under
året planeras införandet av chef- och medarbetaröverenskommelse, vilket förväntas skapa tydlighet.
Fokus på digitaliseringsarbetet pågår tillsammans med förvaltningarna för att ta fram en plan på hur
avsatta investeringsmedel för att digitalisera kommunens verksamheter bäst kan nyttjas. En
återrapportering kring arbetet kommer att ske i samband med årsbokslutet.
Dialog med kommunens medborgare, föreningar och företag förs och främjar demokratiarbetet.
Under året har bland annat dialogen med näringslivet varit i fokus genom gemensamma
sammankomster så som ”Förenkla - Helt enkelt” anordnat av SKL och riktade företagsbesök har
genomförts. Tillsammans med polisen sker dialog i socialt utsatta områden och ett drogförebyggande
arbete förs tillsammans med förenings- och näringslivet. Folkhälsan i kommunen främjas genom ett
flertal aktiviteter.
Huvudfokus för tillväxtväxtområdet är arbetet med de fyra tillväxtområdena, vilket gör att andra
åtaganden har riktas mindre fokus. Ett aktivt arbete med att exploatera mark till försäljning ser ut att
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finansiera tillväxtprogrammets genomförande, vilket är i linje med politiska mål. Även byggnation av
cykelbana i Långared väntas färdigställas under året.

Verksamhet
Läsanvisningar till nedanstående redovisning:
Nämndens åtagande redovisas tillsammans med en ruta för bedömning, en ruta för prognos och en redovisning
i form av kommentar, likt exemplet härunder:
Bedömning
Delvis uppfyllt

Prognos
Uppfyllt

Kommentar…
Bedömning är en nulägesbedömning per 30 april 2019 avseende hur nämndens arbete ligger till. Prognos avser
huruvida åtagandet prognosticeras att uppfyllas per 31 december 2019.
Samma princip gäller för uppdragen, som också redovisas tillsammans med en ruta för status, en ruta för
prognos och en redovisning i form av kommentar, likt exemplet härunder:

Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar…
Status är en nulägesbedömning per 30 april 2019 avseende hur nämndens arbete ligger till. Prognos avser
huruvida uppdraget prognosticeras att uppfyllas per 31 december 2019.
För både åtagande och uppdra ges alltså både en nulägesbedömning och en prognos på
uppfyllande/genomförande per helår.
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Mål, indikatorer och nyckeltal
PRIORITERAT MÅL

1. I ALINGSÅS ÄR DET TRYGGT, SÄKERT OCH VÄLKOMNANDE
INDIKATOR
1.1 MEDBORGARNAS UPP LEVELSE AV HUR TRYGG T DET ÄR I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
GENOM ÖKAD DIALOG MED POLIS, CIVILSAMHÄLLE OCH IDEELLA FÖREN INGAR FÖRBÄTTRA
FOLKHÄLSAN I SOCIALT UTSATTA OMRÅDEN
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Ett arbete är påbörjat för att ta fram en ny och aktuell nulägesbild och att revidera arbetet inom
brottsförebyggande rådet. Arbetet kommer att intensifieras under hösten. Åtagandet bedöms uppfyllas under
2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018

Antal dialogmöten

2

Öka jämfört med 2018

Redovisas i årsbokslut

INDIKATOR
1.2 ANDELEN ELEVER SOM ÄR TRYGGA I SKOLAN SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
KOPPLAS PÅ UPPDRAGET : KOMMUNSTYRELSEN GES TILLSAMMANS MED
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMT BARN - OCH UNGDOMSNÄMNDEN I UPPDRAG ATT TA
FRAM EN PLAN FÖR SÄKER OCH TRYGG SKOLVÄG
Rapportering görs på uppdraget.
INDIKATOR
1.3 BEFOLKNINGSMÄNGD EN SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
SÄKERSTÄLLA ÖKAD TIL LGÅNG PÅ MARK SAMT VERKA FÖR EN EF FEKTIVARE PLANPROCESS
Bedömning
Delvis uppfyllt

Prognos
Uppfyllt

Kommentar: Åtagandet är påbörjat och bedöms genomföras under året. Framför allt är arbetet inriktat på
genomförandet av Tillväxtprogrammet. Planavtal är tecknade för de fyra områden som är utpekade enligt
Tillväxtprogrammets målbild och arbetet med planprogram är påbörjat. En nära dialog mellan
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Samhällsbyggnadskontoret och Kommunledningskontoret förs också avseende kommunens övergripande
planprioritering. En uppdatering och revidering av planprioriteringen kommer att genomföras under hösten
2019. Kommunstyrelsen planerar även att aktivt arbeta med strategiska markinköp, där i första hand en
strategi ska tas fram.
NYCKELTAL

5

Titel

Utfall per 190831

Antal kvadratmeter
exploaterad och såld
bostadsmark

9 316

Antal kvadratmeter
exploaterad och såld
verksamhetsmark

15 000

Tillgänglig
planlagd/exploaterad
mark

Totalt: 166 371
Bostadsmark: 71 713
Verksamhetsmark: 94
658

Mål 2019

2018 per 181231
14 700

Öka jämfört med 2018

20 000
Öka jämfört med 2018

Öka jämfört med 2018
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Totalt: 168 822
Bostadsmark: 59 964
Verksamhetsmark: 108
858

PRIORITERAT MÅL

2. I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAG ANDE
INDIKATOR
2.1 MEDBORGARNAS UPP LEVELSE AV ARBETSMÖJ LIGHETERNA I KOMMUNE N SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
SYNLIGGÖRA OCH TILLG ÄNGLIGGÖRA ARBETSMÖJ LIGHETERNA I HELA KOMMUNEN
Bedömning

Prognos

I hög grad uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Kommunstyrelsen arbetar med flera olika aktiviteter i syfte att genomföra åtagandet.
Kommunens nya hemsida kommer att ge en ny plattform för varumärket Alingsås. Ny hemsida och
varumärkesplattformen för Alingsås som plats planerar att lanseras vid årsskiftet. Därutöver följer kommunen
den handlingsplan om medverkan vid mässor och event som antagits angående marknadsföring av kommunen
som arbetsgivare. Effekten av varumärkesplattform och ny hemsida kommer inte synas under året, men
arbetet bedöms bli färdigt till årsskiftet. Aktiviteter enligt handlingsplan genomförs i sin helhet under 2019.
Åtagandet bedöms sammantaget att bli genomfört.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Antal arbetstillfällen i
kommunen

Inget utfall kan
redovisas i delårsbokslut

Öka jämfört med 2018

16 050 (2017)

Antal tillfällen Alingsås
kommun deltar i
arbetsmarknadsrelaterade
forum

7 mässor/event
Öka jämfört med 2018

8 mässor/event

Tonalitet (positiv/negativ
press)

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

-5,00

INDIKATOR
2.2 ANDELEN NYSTARTA DE FÖRETAG PER 1000 INVÅNARE SKA BLI FLE R
NÄMNDENS ÅTAGANDE
FÖRENKLA OCH SKAPA F ÖRUTSÄTTNINGAR FÖR N YFÖRETAGANDE I ALING SÅS KOMMUN
Bedömning
Delvis uppfyllt

6

Prognos
Uppfyllt
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Kommentar: Ett arbete är påbörjat med att stärka dialogen med företag och regionala aktörer, t.ex. via
genomförda företagsbesök för politiker och tjänstemän. Dialog har inletts med Business Region Göteborg (BRG)
om ett näringslivspolitiskt program. I maj genomfördes kommunens och Näringslivsrådets första
Näringslivsforum, som är en dialogträff för företagare, politiker och tjänstemän. Ytterligare ett
Näringslivsforum är planerat till oktober. Därutöver finns planering för en starta eget-utbildning i samverkan
med Almi Väst under hösten och kompetenshöjande aktiviteter för nystartade företags fortsatta tillväxt genom
projektet Företag 365 tillsammans med BRG. Därutöver ges löpande vägledning till personer som vill starta
företag. Åtagandet bedöms genomföras under året.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Antal
nystartade/nyetablerade
företag i kommunen

153

Öka jämfört med 2018

226

INDIKATOR
2.3 KOMMUNENS NÄRINGSLIVSRANKING SKA FÖR BÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ÖKA ANTALET INFORMATIONSKANALER FÖR NÄRINGSLIVET I SYFTE ATT UNDERLÄTTA
KONTAKTEN MED KOMMUNEN
Bedömning

Prognos

I hög grad uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Arbetet är påbörjat genom fler olika aktiviteter. Exempelvis har kommunledningskontorets
kommunikationsenhet tillsammans med Näringslivsenheten under våren tagit fram en ny struktur för
regelbundna nyhetsbrev till näringslivet. Därutöver har näringslivsforum, som är ett arrangemang av
Näringslivsrådet och Alingsås kommun, hållits en gång under våren. Näringslivsrådet syftar till att främja dialog
och förståelse kring de frågor som företag och kommunen har gemensamt. Ytterligare ett tillfälle planeras till
hösten. Åtagandet bedöms uppfyllas under 2019.
NYCKELTAL
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Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Antal
kommunikationsinsatser
som genomförs kring
kommunens
näringslivsarbete

Ej infört system (0)

Infört digitalt system för
system för kontakt (1)

-
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PRIORITERAT MÅL

3. I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER
INDIKATOR
3.1 MEDBORGARNAS NÖJ DHET MED BOSTADSSITU ATIONEN I KOMMUNEN S KA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
INFÖRSKAFFA STRATEGI SKA MARKFÖRVÄRV I SY FTE ATT MÖJLIGGÖRA TILLKOMSTEN AV FLER
BOSTÄDER
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Kommentar: Åtagandet är påbörjat till viss del. Huvudfokus på Tillväxtavdelningen under 2019 kommer att
vara att sätta igång arbetet med de fyra tillväxtområdena. I anslutning till dessa kommer vissa strategiska
markinköp att göras. Ett strukturerat arbete för att genomföra strategiska markinköp, förutsätter ett arbete
med att ta fram en strategi för markförvärv. Målsättningen är att påbörja ett arbete med en sådan strategi
under hösten, den är dock beroende av det pågående arbetet med planprogram för tillväxtområdena och kan
sannolikt inte färdigställas under året.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Antal kvm markförvärv

1 122

Öka jämfört med 2018

128 222

Kommentar: Utfallet beror på mindre justeringar för genomförandet av detaljplaner och är inte kopplat till
åtagandet om att göra strategiska markförvärv.
INDIKATOR
3.2 MEDBORGARNAS NÖJ DHET MED ATT BO OCH LEVA I KOMMUNEN SKALL BIBEHÅLLAS ELLER
FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VIDTA ÅTGÄRDER FÖR B ÄTTRE BEMÖTANDE, SERVICE, TILLGÄNGLIGHET I SYFTE ATT STÄRKA
MEDBORGARNAS NÖJDHET OCH ALINGSÅS SOM VARUMÄRKE
Bedömning

Prognos

I hög grad uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Arbetet med att ta fram en ny varumärkesplattform för Alingsås kommun är påbörjat tillsammans
med ett antal fler aktiviteter. Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

8

Utfall per 190831

Mål 2019
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2018 per 181231

Ny varumärkesplattform
för platsen Alingsås
framtagen/ej framtagen

Ej framtagen

Framtagen

-

Tonalitet
(positiv/negativ press)

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

-5,00

INDIKATOR
3.3 FÄRDIGSTÄLLDA BO STÄDER I FLERFAMILJSHUS OCH SMÅHUS UNDER ÅRET ANTAL/1000
INVÅNARE SKA BLI FLE R
NÄMNDENS ÅTAGANDE
AVSÄTTA RESURSER FÖR ATT MINSKA HANDLÄGGN INGSTIDEN FÖR BYGGLOV
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Kommunstyrelsen har fått resurser som tillförs Samhällsbyggnadskontoret för upphandling av
senior bygglovshandläggare. Konsultinsatser inom bygglov är påbörjade och kommer att fortlöpa under året.
Dialog och uppföljning avseende detta sker kontinuerligt i kommunens samhällsstrategiska grupp. Åtagandet
bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
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Titel

Utfall

Mål 2019

2018 per 181231

Bostäder som beviljats
bygglov under två
senaste åren, antal/1000
inv

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

11,70 (2017)

Bostäder som planlagts
under två senaste åren,
antal/1000 inv

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

15,10 (2017)
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PRIORITERAT MÅL

4. I ALINGSÅS RÅDER GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GRUNDAD PÅ EFFEKTIV
RESURSANVÄNDNING
INDIKATOR
4.1 EKONOMISKT RESULTAT SKA UPPGÅ TILL MINST 2 PROCENT AV SKATTEINTÄKTER OC H
GENERELLA STATSBIDRA G
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ÖKA STYRNING, LEDNIN G OCH SAMARBETE MED FÖRVALTNINGARNA GENOM ATT LEDA
KOMMUNÖVERGRIPANDE SAMVERKANS- OCH LEDNINGSGRUPPER
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Kommunledningskontoret leder och samordnar löpande en rad kommunövergripande
samverkans- och ledningsgrupper i syfte att verkställa åtagandet. Kommunledningsgruppen (KLG) leds utav
kommundirektören och innefattar samtliga förvaltningschefer. Därutöver finns en ekonomiledningsgrupp
(EKG), kvalitetsledningsgrupp (KVAL) och gruppen REKO för redovisningsekonomer. Inom IT-området leder
kommunledningskontoret även förvaltningsövergripande eSamordnarmöten. Åtagandet bedöms genomföras
under året.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal genomförda
förvaltningsöverskridande
tjänstemannamöten i
syfte att styra och leda

Totalt: 34
KLG: 11 st
EKG: 12 st
REKO: 3 st
KVAL: 4 st
IT: 4 st

50

57

INDIKATOR
4.2 ÅRETS INVESTERIN GAR I SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET EXKLUSIVE
TILLVÄXTPROGRAMMET S KA SJÄLVFINANSIERAS GENOM RESULTAT OCH A VSKRIVNINGAR
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ATT GÖRA EN ÖVERSYN AV TJÄNSTEKATALOGEN I SYFTE ATT MINSKA KOMMUNENS
NETTOKOSTNADER INOM IT-VERKSAMHETEN
Bedömning
Delvis uppfyllt

10

Prognos
Uppfyllt
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Kommentar: En dialog har inletts om genomlysning av tjänstekatalogen och de ekonomiska förutsättningarna
för IT-verksamheten. En del i det arbetet är att analysera konsekvenser av förändrad tjänstekatalog.
Ekonomiavdelningen bistår IT-avdelningen i arbetet. I samband med vårbokslutet skedde en ekonomisk
reglering mot förvaltningarna motsvarande 6 mnkr. Arbete återstår med att minska kommunledningskontorets
kostnader men åtagandet i delen som berör minskad debitering mot förvaltningarna ses som uppfyllt.
Översynen bedöms genomföras innan årets slut.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Kostnad i relation till
antal enheter

6 mnkr*

8 mnkr

-

*Justerat nyckeltal, mäter den
totala minskade debiteringen
till förvaltningarna.

INDIKATOR
4.3 NETTOKOSTNADER SKA INTE ÖKA SNABBARE ÄN SUMMAN AV SKATTEINTÄ KTER OCH
GENERELLA STATSBIDRA G
NÄMNDENS ÅTAGANDE
TA FRAM EN KONKRET PLAN FÖR ATT MINSKA DEN CENTRALA ADMINISTRATIONEN PÅ ETT
EFFEKTIVT OCH SMART SÄTT
Bedömning

Prognos

Ej uppfyllt

Ej uppfyllt

Kommentar: Kommunstyrelsen och dess förvaltning arbetar löpande med att finna effektiviseringar avseende
den centrala administrationen. Arbetet med att ta fram en plan för minskad administration är dock ännu inte
påbörjat. Prognosen är att den inte kommer att vara färdigställd till årsskiftet utan den förväntas pågå under
planperioden.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Framtagen plan/ej
framtagen plan

Ej framtagen plan

Framtagen plan

-

NÄMNDENS ÅTAGANDE
GENOM TIDIG OCH TRANSPARENT DIALOG MED BERÖRDA NÄMNDER SE ÖVER KOMMUNENS
VERKSAMHETER I SYFTE ATT FINNA KOSTNADSBE SPARANDE EFFEKTIVISE RINGAR
Bedömning
Delvis uppfyllt

Prognos
Ej uppfyllt

Kommentar: Kommunstyrelsen har en löpande dialog och samarbete med övriga nämnder.
Ekonomiledningsgruppen diskuterar återkommande att minimera icke värdeskapande administrationsmoment,
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men även att lyfta dialogen till att fokusera kommunövergripande. Ett arbete med ekonomisk genomlysning
utav nämnderna är pågående, med ett par genomförda genomlysningar. Arbetet kommer att fortsätta och
intensifieras under hösten, bedömningen är dock att det inte kommer vara klart förrän 2020. Detta framför allt
på grund utav vakanser och föräldraledigheter.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Genomförd översyn av
kommunens
verksamheter

Ej genomförd översyn

Genomförd översyn

-

INDIKATOR
4.4 AVVIKELSEN MELLAN REDOVISADE NETTOKOSTNADER OCH REFERENSKOSTNADER SKA
MINSKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
BEDRIVA ETT PROAKTIVT ARBETE MED VERKSAMHETSUTVECKLING OCH DIGITALISERING SAMT
STÖTTA OCH GENOMFÖRA ÅTGÄRDER TILLSAMMANS MED FÖRVALTNINGARNA
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Ett flertal digitaliseringsprojekt är pågående som leds och stöttas av kommunledningskontorets
IT-avdelning. Ett fortsatt fokus finns på ett flertal e-tjänster som syftar till att effektivisera och kvalitetssäkra
utvalda administrativa processer. Ett arbete är påbörjat för att genomföra byte av infrastruktur för e-posten
inom kommunen i syfte att öka tillgång till lättanvänd och funktionell e-post och kalender för medarbetare.
Under året arbetar IT-avdelningen tillsammans med ett antal utvalda tjänster och förvaltningar med att
konceptvalidera e-signering för passande arkivbeständiga signeringar digitalt istället för på traditionellt vis. Om
resultaten är goda kommer lösningen att implementeras för de områden som är i behov av denna lösning.
Därutöver stöttar IT-avdelningen vid kravanalys och implementerar logik för affärssystem för beställningsportal
under 2019.
NYCKELTAL
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Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Antal genomförda
digitala projekt

5

Målsättning
flerårsstrategi: ett per
förvaltning (6 st.)

-
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INDIKATOR
4.5 SOLIDITETEN EXKLUSIVE UTLÅNING TILL DE KOMMUNALA BOLAGEN BÖR VARA
OFÖRÄNDRAD ELLER ÖKA

NÄMNDENS ÅTAGANDE
BEDRIVA EN EFFEKTIV EXPLOATERINGSVERKSAMHET I SYFTE ATT KUNN A FINANSIERA
GENOMFÖRANDET AV TIL LVÄXTPROGRAMMET
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Projektgrupper för respektive tillväxtområde har tillsatts på tjänstemannanivå och påbörjat sitt
arbete. Ett första steg är att ta fram förslag till utgångspunkter samt identifiera möjligheter och hinder för
respektive område. Arbetsgrupperna arbetar i enlighet med den tidplan som finns i planavtalen. Därutöver
tillsätts medel för konsult för att kunna genomföra en effektivare process och i förlängningen genomföra
Tillväxtprogrammet. Åtagandet bedöms genomföras under året men behöver samtidigt fortgå och löpa under
planperioden.
NYCKELTAL
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Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Netto tomtförsäljning,
tkr

11 270

Finansiera
tillväxtprogrammet

-
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PRIORITERAT MÅL

5. I ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET O CH
TILLGÄNGLLIGHET
INDIKATOR
5.1 MEDBORGARNAS UPP LEVELSE AV BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHET I KOMMUNEN SKA
FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ANALYSERA MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN FÖR AT T VIDTA KONKRETA ÅTG ÄRDER UTIFRÅN
ANALYSEN
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Analysen är påbörjad och återredovisades delvis i samband med kommunens årsredovisning.
Analysarbetet kommer att fortsätta under året och prognostiseras att återrapporteras i samband med höstens
budgetberedning. Åtagandet bedöms genomföras under året.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Genomförd/ej
genomförd analys

Ej genomförd analys

Genomförd analys

-

INDIKATOR
5.2 FÖRETAGSKLIMATET ENLIGT NÖJD-KUND-INDEX SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ÖKA MÖJLIGHETEN TILL DIALOG MELLAN KOMMUNEN OCH NÄRINGSLIVET
Bedömning
Delvis uppfyllt

Prognos
Uppfyllt

Kommentar: Ett löpande arbete pågår och under årets första månader har fokus varit att förbättra dialogen
mellan kommunen och näringslivet genom att delta i Näringslivsrådet och genomföra företagsbesök respektive
Näringslivsforum. Projektet "Förenkla - helt enkelt" är genomfört och arbetas vidare med inom respektive
verksamhet, en handlingsplan kommer att färdigställas i september.
Utöver löpande näringslivsrelaterad information som sprids genom Näringslivsenhetens digitala kanaler,
skickas ett nyhetsbrev varje månad. Två träffar kring Alingsås stadskärna är genomförda tillsammans med bl.a.
Handeln och Fastighetsägarna. Nätverksträffarna Before Work genomförs nio gånger under 2019. Under första
halvåret deltog 525 deltagare på 16 aktiviteter anordnade av Näringslivsenheten. Funktionen för företagslots är
igångsatt och under fortsatt utveckling. Särskilt fokus för företagslotsen under 2019 är samhällsbyggnad. En
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sondering och kunskapsinhämtning avseende framtagandet av en näringslivspolitisk strategi är påbörjad och
dialog förs om den med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Flera dialogmöten har ägt rum och kommer att äga rum under året, för att använda resultaten av olika
mätningar av kommunens företagsklimat som underlag till internt och externt förbättringsarbete. Åtagandet
bedöms genomföras under året.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Tillför resurs för
ändamålet

Ej tillförd resurs

Tillförd resurs

-

Kommentar: Rekryteringen i form av förstärkning av Näringslivsenheten är inte genomförd och kommer inte
att genomföras under året. Istället har ersättare rekryterats pga. en uppkommen föräldraledighet.
INDIKATOR
5.3 NÖJD-MEDARBETAR-INDEX SKA HÖJAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
SKAPA TYDLIGHET AVSE ENDE ORGANISATION, UPPDRAG, ROLLER OCH ANSVAR GENOM ATT
INFÖRA CHEF- OCH MEDARBETARÖVEREN SKOMMELSER
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Arbetet med att införa chefs- och medarbetaröverenskommelser på kommunledningskontoret är
påbörjat och de bedöms bli genomförda under året.
NYCKELTAL
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Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

NMI, Nöjd medarbetarindex Kommunledningskontoret

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

3,6

HME, Hållbart
Medarbetarengagemang Kommunledningskontoret

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

3,7

Införda chef- och
medarbetaröverenskommelser,
andel

Redovisas i årsbokslut

100%

0
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INDIKATOR
5.4 SJUKFRÅNVARON I KOMMUNEN SKA MINSKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR ÖKAD SAMVE RKAN AVSEENDE REHABILITERINGSPROCESSEN MELLAN ALINGSÅS
KOMMUN, VÅRDCENTRALERNA I ALINGSÅS OCH FÖRSÄKRINGSKASSAN
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Pilotgenomförande av samverkansrutin inom förskolans organisation har pågått under perioden.
Utvärdering av pilotgenomförandet är planerat till oktober 2019 och planläggning för när fler förvaltningar ska
implementera samverkansrutinen beräknas bli klart under hösten 2019. För att arbetsgivaren ska kunna göra
en bedömning av arbetsförmågan och i förlängningen kunna påverka sjuktalen, krävs en tidig kontakt mellan
parterna. Den ökade samverkan ger förutsättningar till en effektiv rehabilitering som förväntas bidra till
minskade sjuktal. Åtagandet bedöms genomföras under året.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Antal parter i samverkan

1

Fler förvaltningar ska
omfattas av samverkan

1

Kommentar: Barn- och ungdomsförvaltningen är ensam förvaltning i dagsläget. Fler förvaltningar planeras
ingå i samverkan till hösten.
Total sjukfrånvaro (%)

3,60%

Minska jämfört med
2018

3,60%

Kommentar: Mätdatum har ändrat till 2019-07-31 för att få så korrekta siffror som möjligt, då släpande
uppgifter medför ej korrekt sjuktal. Föregående års värde avseende juli månad är på samma nivå.
INDIKATOR
5.5 ANDEL AV MEDBORG ARNA SOM TAR KONTAKT MED KOMMUNEN VIA TELEFON OCH FÅR ETT
DIREKT SVAR PÅ EN EN KEL FRÅGA SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
GENOM ÖKAD DIGITALISERING, SERV ICE OCH VERKSAMHETSKUNSKAP KVALITETSSÄKR A
KONTAKTEN MED KOMMUNEN VIA E-POST
Bedömning
Delvis uppfyllt
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Prognos
Uppfyllt
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Kommentar: Kommunen arbetar med att byta ut e-postsystem. Detta väntas leda till en kvalitetsförbättring i
kontakten med kommunens invånare och utveckla verktyget för medarbetarna. Åtagandet bedöms
genomföras under året.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

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

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

48,00%

5.6 ANDEL AV MEDBORG ARNA SOM SKICKAR IN EN ENKEL FRÅGA VIA E -POST OCH FÅR SVAR
INOM TVÅ ARBETSDAGAR SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
GENOM ÖKAD DIGITALISERING, SERVICE OCH VERKSAMHETSKUNSKAP KV ALITETSSÄKRA
KONTAKTEN MED KOMMUNEN VIA TELEFON
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: För att få en säkrare träffbild för reception och telefoniväxel behöver sökbegrepp för roll och
funktion uppdateras och utökas för att kvalitetssäkra kontakten med Alingsås kommun. Tillsammans med en
information kring detta till samtliga berörda enheter kommer också vid behov utbildning kring handhavande
inom telefoniområdet genomföras under hösten 2019.
NYCKELTAL
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Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Andel (%) som får svar
på e-post inom två dagar

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

81

Andel som får svar på epost inom en dag, (%)

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

69

Svarskvalitet (%)

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

67
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PRIORITERAT MÅL

6. I ALINGSÅS FINNS DET VALFRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE
INDIKATOR
6.1 ANTALET KOMMUNAL A TJÄNSTER MED VALMÖ JLIGHETER SKA BLI FLER
NÄMNDENS ÅTAGANDE
TA FRAM EN HANDLINGSPLAN SOM KARTLÄGGER VALMÖJLIGHETERNA INOM KOMMUNEN
Bedömning

Prognos

I hög grad uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Ett arbete pågår med att utreda möjligheter avseende kommunala tjänster med valmöjligheter
samt att genomföra en kartläggning av nuläge och utsikter för utvidgade valmöjligheter. Ett förslag till
handlingsplan för fortsatt arbete är framtagen och behandlas nu politiskt. Åtagandet bedöms uppfyllas under
2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Framtagen
handlingsplan/ej
framtagen handlingsplan

Framtagen
handlingsplan

Framtagen
handlingsplan

-

Kommentar: Handlingsplan framtagen, dock ej ännu politiskt beslutad.
INDIKATOR
6.2 ANTALET VERKSAMHETER SOM OMFATTAS AV LAGEN OM VALFRIHETSS YSTEM SKA BLI FLER
NÄMNDENS ÅTAGANDE
RIKTA RESURSER FÖR A TT STÖDJA FÖRVALTNIN GARNA ATT MÖJLIGGÖRA FLER INFÖRANDEN AV
LAGEN OM VALFRIHETSS YSTEM
Bedömning

Prognos

I hög grad uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Detta åtagande hör ihop med åtagandet om att ta fram en handlingsplan där valmöjligheterna i
kommunen kartläggs. Ett kartläggningsarbete avseende nuläge och möjliga utvidgade valmöjligheter är
pågående kring detta, en handlingsplan för ökad valfrihet (LOV) är framtagen av förvaltningen och bereds nu
politiskt. Åtagandet bedöms uppfyllas under 2019.
NYCKELTAL
Titel

18

Utfall per 190831

Mål 2019
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2018 per 181231

Antal verksamheter som
omfattas av lagen om
valfrihetssystem

Inga nya verksamheter

Öka jämfört med 2018

2

INDIKATOR
6.3 MEDBORGARNAS BED ÖMNING AV MÖJLIGHETE R TILL INFLYTANDE I KOMMUNEN SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
KOPPLAS PÅ UPPDRAG: SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT STÄRKA OCH UTVECKLA
DEMOKRATIN OCH I LÄM PLIGA FORMER ANVÄNDA SIG AV MEDBORGARDIAL OG
Rapportering sker på uppdraget.

19
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PRIORITERAT MÅL

7. I ALINGSÅS UTVECKLAS VÅRDEN OCH OMSORGEN FÖR INDIVIDENS BEHOV
INDIKATOR
7.1 ANDELEN BRUKARE SOM ÄR NÖJDA MED SIN HEMTJÄNST BÖR BIBEHÅLLAS MEN TILL EN
LÄGRE KOSTNAD PER HE MTJÄNSTTAGARE
NÄMNDENS ÅTAGANDE
UTVECKLA DET DIGITAL A STÖDET TILL HEMTJÄNSTEN OCH VERKA FÖR ATT ÖKA ANDELEN
TILLSVIDAREANSTÄLLDA
Bedömning

Prognos

Helt uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Kommunstyrelsen har genom uppbyggnad och implementering av säker åtkomst till
verksamhetskritiska system genom tvåfaktorsinloggning stöttat vård- och omsorgsförvaltningen med digitalt
stöd. Därtill arbetar en projektledare vid kommunledningskontoret med Heltidsresan enligt en framtagen
handlingsplan i syfte att öka andelen tillsvidareanställda inom vård- och omsorgsförvaltningen. Dialogtillfällen
med medarbetare är planerad till oktober 2019. Åtagandet bedöms vara uppfyllt i delen med implementerat
digitalt stöd.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Antal genomförda
digitala projekt

1

Fler digitala projekt

Ej uppmätt

Andelen
tillsvidareanställda inom
äldreomsorgen

Tillsvidare: 71,3%
Månadsavlönade exkl
tillsvidare: 6,9%
Timavlönade: 21,8%

Öka jämfört med 2018

Tillsvidare: 67,5%
Månadsavlönade exkl
tillsvidare: 6,9%
Timavlönade: 25,6%

INDIKATOR
7.2 ANDELEN BRUKARE SOM ÄR NÖJDA MED SITT ÄLDREBOENDE BÖR BIBEHÅLLAS MEN TILL EN
LÄGRE KOSTNAD PER BRUKARE
NÄMNDENS ÅTAGANDE
KOPPLAS PÅ UPPDRAG: KOMMUNSTYRE LSEN OCH VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN GES I
UPPDRAG ATT VIDTA ÅT GÄRDER FÖR ETT NYTT ÄLDREBOENDE I STADSSKOGEN MED
UTVECKLAD VÄLFÄRDSTE KNIK OCH I PRIVAT RE GI
Rapportering sker på uppdraget.
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PRIORITERAT MÅL

8. I ALINGSÅS GER UTBILDNING KUNSKAPER FÖR EN DYNAMISK FRAMTID
INDIKATOR
8.1 FÖRÄLDRARS NÖJDHET MED SITT BARNS FÖRSKOLA/SKOLA SKA FÖR BÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
UTVECKLA DET DIGITAL A STÖDET FÖR NÄRMARE KOMMUNIKATION MED VÅ RDNADSHAVARE
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Kommunstyrelsen har via IT-avdelningen aktivt fortsatt att utveckla och implementera digitala etjänster som underlättat kommunikationen mellan vårdnadshavare och skola samt förskola. Arbetet är
långsiktigt och fortsätter även kommande år, dock bedöms effektiviseringar som beställts av berörda
verksamheter genomföras under året.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Informationsindex för
kommunens webbplats Förskola

Redovisas i årsbokslut

Ökajämfört med 2018

87

Utvecklat digitalt stöd

1

1

-

INDIKATOR
8.2 ANDELEN ELEVER SOM ÄR NÖJDA MED SIN SKOLMILJÖ OCH UNDERVISNING SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
UTVECKLA KOMMUNENS LOKALPLANERING FÖR EN BÄTTRE SKOLMILJÖ GEN OM ATT UTREDA
LOKALORGANISATIONEN INOM FÖRSKOLAN OCH SKOLAN
Bedömning
Delvis uppfyllt

Prognos
Ej uppfyllt

Kommentar: Åtagandet kommer att påbörjas under hösten. Rekrytering av lokalstrateg är genomförd och
tjänsten har påbörjats samt flyttats till Stabsavdelningen. Inledningsvis kommer förvaltningarnas kort- och
långsiktiga lokalbehov att kartläggas och sammanfattas i en övergripande lokalförsörjningsplan. Planen
förväntas färdigställas under våren 2020. Lokalstrategen kommer också att koordinera och utveckla processer
som verkar för ett ändamålsenligt, effektivt och hållbart lokalutnyttjande. Arbetet pågår under året men
förväntas inte bli genomfört förrän år 2020.
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NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Genomförd
lokalplanering med
skolfokus

Ej genomförd
lokalplanering

Genomförd
lokalplanering

-

INDIKATOR
8.3 ANDELEN ELEVER I ÅK 9 BEHÖRIGA TILL GYMNASIESKOLAN SKA Ö KA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ANALYSERA DE FRAMGÅN GSFAKTORER SOM BIDRA R TILL EN ÖKAD BEHÖRIGHET TILL
GYMNASIESKOLAN OCH F ÖRESLÅ LÄMPLIGA ÅTGÄ RDER UR ETT KOMMUNÖV ERGRIPANDE
PERSPEKTIV
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Kommentar: Arbetet är påbörjat utifrån tidigare beslut i Kommunfullmäktige 3 maj 2018,§ 103. I en
återkoppling till KSAU delade berörda förvaltningar uppfattningen om att en rapport, analys och
åtgärdsprogram avseende en jämlik skola där ökad behörighet till gymnasieskolan är en naturlig del, ska ta
avstamp i regeringens nationella delmål för höjda kunskapsresultat i skolan. Delmålen skulle redovisas senast
den 15 december 2018 men har ännu inte redovisats. På grund utav försenade delmål på riksplan är det
osäkert om åtagandet kommer att genomföras under året.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Genomförd/ej
genomförd analys

Ej genomförd analys

Genomförd analys

-

INDIKATOR
8.4 ANDELEN GYMNASIE ELEVER MED EXAMEN IN OM TRE RESPEKTIVE FYRA ÅR SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR ATT ÖKA AN DELEN ELEVER MED EXAMEN
Bedömning
Delvis uppfyllt

Prognos
Uppfyllt

Kommentar: Kommunledningskontoret kommer under året att arbeta med folkhälsoinsatser för ökad
skolnärvaro tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen. En
nulägesanalys håller på att tas fram. Därtill har kommunfullmäktige beviljat medel ur flyktingfonden för att ge
målgruppen nyanlända praktikplatser och adekvat utbildning samt uppfylla de uppdrag som givits av
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kommunfullmäktige i gällande flerårsstrategi, som att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder och att
integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet. Åtagandet bedöms uppfyllas under
året.
NYCKELTAL
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Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

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

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

71,4

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

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

76,7
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PRIORITERAT MÅL

9. I ALINGSÅS HAR VI ETT RIKT OCH STIMULERANDE KULTUR-, IDROTTS- OCH
FÖRENINGSLIV
INDIKATOR
9.1 MEDBORGARNAS NÖJ DHET MED FRITIDS- OCH FÖRENINGSUTBUD S KA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR ATT STÖD T ILL DEN IDEELLA SEKTORN, FOLKBILDNING, F ÖRENINGSLIV OCH
INTEGRATION PRIORITE RAS UTIFRÅN INRÄTTADE RIKTLINJER
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Arbete för stöd till ideella sektorn, folkbildning, föreningsliv och integration pågår i olika forum.
Under hösten kommer kommunledningskontorets MR-strateg att samverka med föreningssamordnare och
andra aktuella funktioner. Åtagandet bedöms genomföras under året, men är av löpande karaktär.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Antal
kommunikationsinsatser
som genomförs kring
kommunens fritids- och
föreningsutbud

17

Målsättning KS
flerårsstrategi: Minst 6

-

Målsättning
stabsavdelning: 8

INDIKATOR
9.2 MEDBORGARNAS NÖJ DHET MED KOMMUNENS IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNIN GAR
SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
UTVECKLA SAMARBETET MED DE FRIVILLIGA IN SATSERNA I KOMMUNEN
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Arbete pågår med nulägesanalys och kommer att fortlöpa under året. De åtgärder som planerats
inom ramen för åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL

24

Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Deltagartillfällen i
idrottsföreningar,

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

34 (2017)

Sida 28 av 60

antal/inv 7-20 år

INDIKATOR
9.3 MEDBORGARNAS NÖJ DHET MED KOMMUNENS KULTURVERKSAMHET SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
FRÄMJA KULTURVERKSAMHETEN I KOMMUNEN UTI FRÅN KULTURPERSPEKTIVET I VISION 2040 I
SYFTE ATT KOMMA FLER KOMMUNINVÅNARE TILL DEL
Bedömning

Prognos

I hög grad uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Flera riktade kommunikationsinsatser avseende kulturverksamheten har genomförts och kommer
att fortsätta genomföras under året. Åtagandet bedöms uppfyllas under året.
NYCKELTAL

25

Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Nöjd Medborgar-Index Kultur

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

60
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PRIORITERAT MÅL

10. I ALINGSÅS SKAPAR INFRASTRUKTUREN MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT
INDIKATOR
10.1 MEDBORGARNAS UP PLEVELSE AV INFRASTRUKTUREN I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR EN FÖRBÄTTRAD DIGITAL INFRASTRUKTUR
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Arbetet med att förbättra den digitala infrastrukturen pågår löpande under året. Utbyte av
hänvisningssystem och telefonväxel för att skapa förutsättningar för utökad funktionalitet har påbörjats. En
ökad leveransprecision samt integration mot övriga system förväntas skapa en mer effektiv miljö för
kommunikation. Delmoment kommer att slutföras under slutet av 2019 och komplett övergång för samtliga
avslutas under januari 2020. Under 2019 kommer vi även att byta ut vårt nuvarande e-post system till en
modernare och mer stabil lösning med möjlighet till ökad integration och stabilitet. På sikt kommer vi också
genom detta vara rustade för förändrade behov och anpassningar genom denna infrastruktursatsning. I övrigt
sker utbyte av serverinfrastruktur för verksamhetskritiska applikationer.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Antal genomförda
digitala
infrastruktursatsningar

5

Målsättning: Öka jämfört
med 2018

-

INDIKATOR
10.2 ANTALET METER GÅNG- OCH CYKELVÄGAR SKA Ö KA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
AVSÄTTA RESURSER FÖR EN UTBYGGNAD AV GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Bedömning
Delvis uppfyllt

Prognos
Uppfyllt

Kommentar: Resurser är avsatta för utbyggnad av gång- och cykelväg i Långared. Upphandling är genomförd
och avtal om entreprenaden har tecknats. Startmöte har ägt rum i augusti och genomförandet kommer att ske
under hösten. Åtagandet bedöms därmed uppfyllas under året.
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NYCKELTAL

27

Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal meter gång och
cykelväg

Inget utfall kan redovisas
i delårsbokslut

Öka jämfört med 2018

85,3

Sida 31 av 60

PRIORITERAT MÅL

11. I ALINGSÅS SKAPAR VI GODA LIVSMILJÖER GENOM LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR
UTVECKLING
INDIKATOR
11.1 ANDELEN HUSHÅLLSAVFALL SOM ÅTERVINNS GENOM MATERIALÅTERVINNING SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
FÖRSTÄRKA MILJÖARBETET GENOM KOPPLING TILL DE NATIONELLA MILJÖMÅLEN OCH GENOM
ATT ÖKA INVÅNARNAS K UNSKAP OM AVFALLSSOR TERING OCH ÅTERVINNING
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Åtagandet kommer att genomföras under hösten under ledning av kommunens miljöstrateg.
Planering finns för samverkan mellan avfallsavdelningen på samhällsbyggnadskontoret och tillväxtavdelningen
där en informationsinsats i media genomförs under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

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

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

45 (2017)

INDIKATOR
11.2 ANTALET METER GÅNGFARTSGATOR I ALIN GSÅS CENTRUM SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR EN HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING GENOM ATT TA FRAM EN P LAN FÖR
KOMMUNENS VILJEINRIK TNING MED ALINGSÅS INNERSTAD
Bedömning
Delvis uppfyllt

Prognos
Ej uppfyllt

Kommentar:
Åtagandet är påbörjat genom att en dialog har inletts med aktörer i Alingsås innerstad. Två dialogmöten med
stadskärnan har genomförts och ett frukostmöte. Förutsättningarna för att på sikt ta fram en plan och en
viljeinriktning för Alingsås innerstad, är i första hand genom fortsatt dialog. Inom ramen för
Samhällsbyggnadskontorets verksamhet har också arbetet med FÖP Staden påbörjats, vilket också är kopplat
till frågan. Utifrån kopplingen till indikatorn om gångfartsbanor, är genomförandet osäkert då det snarare ingår
i samhällsbyggnadskontorets verksamhetsområde. Resurser inom kommunledningskontoret prioriteras vidare
till att genomföra tillväxtprogrammet.
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NYCKELTAL

29

Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Framtagen plan/ej
framtagen plan

Ej framtagen plan

Framtagen plan

-

Sida 33 av 60

PRIORITERAT MÅL

12. I ALINGSÅS MINSKAR VI VÅR MILJÖPÅVERKAN GENOM ENERGIEFFEKTIV
OMSTÄLLNING
INDIKATOR
12.1 ANTAL KOMMUNALA LADDSTOLPAR FÖR ELFO RDON SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
GENOM SAMARBETE MED ALINGSÅS ENERGI VERKA FÖR FLER LADDSTOLPAR
Bedömning

Prognos

Helt uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Åtagandet bedöms vara genomfört genom förändringen av ägardirektiv för Alingsås Energi Nät
AB, då bolaget ska verka för en fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur i kommunen.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Antal kommunala
laddstolpar

Fråga ställd till Alingsås
energi

Mål 2019
Öka jämfört med 2018

2018 per 181231
4

INDIKATOR
12.2 ANDELEN FÖRNYBAR ENERGIPRODUKTION I KOMMUNALREGI SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
UPPHANDLA VAROR OCH TJÄNSTER SOM ANVÄNDE R SIG AV FÖRNYBAR EN ERGIPRODUKTION
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Kommunledningskontoret planerar genomföra åtagandet genom att kravställa angående förnybar
energiproduktion i aktuella upphandlingar. Åtagandet kommer att genomföras under förutsättning att det finns
aktuella upphandlingar.
NYCKELTAL
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Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Antal upphandlingar
med förnybar
energiproduktion

Inget utfall kan redovisas
i delårsbokslut

Öka jämfört med 2018

Ej uppmätt
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INDIKATOR
12.3 ANDELEN EKOLOGISK MAT I KOMMUNAL VERKSAMHET SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ATT UPPHANDLA VAROR AV EKOLOGISK SORT
Bedömning
Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Kommunledningskontoret planerar genomföra åtagandet genom att i upphandling öka andelen
miljövänliga produkter och öka andelen ekologisk mat. Åtagandet kommer att genomföras under förutsättning
att det finns aktuella upphandlingar.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Andel upphandlingar av
ekologisk mat i
förhållande till annan
mat

Inget utfall kan redovisas
i delårsbokslut

Öka jämfört med 2018

Ej uppmätt

INDIKATOR
12.4 ANDEL MILJÖBILA R I KOMMUNAL VERKSAMHET SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ATT UPPHANDLA MILJÖKLASSADE I FORDON
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Kommunledningskontoret planerar att genomföra åtagandet genom att upphandla miljöklassade
fordon vid utbyte av fordon och nyinköp av fordon. Åtagandet kommer att genomföras under förutsättning att
det finns aktuella upphandlingar.
NYCKELTAL
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Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Andel upphandlingar av
miljöklassade fordon i
förhållande till andra
fordon

Inget utfall kan redovisas
i delårsbokslut

Öka jämfört med 2018

Ej uppmätt
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Uppdrag
1. SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT FLER PERSONER MED LÖNESTÖD SKA
ANSTÄLLAS I DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN SAMT FÖLJA UPP UTFALLET ÅRLIGEN
Status

Prognos

Påbörjad

Ej genomfört

Kommentar: I kommunen finns en väg in för hantering av anställningsstöd och praktikplatser via
arbetsmarknadsenheten. Kommunledningskontoret har tidigare tillsammans med arbetsmarknadsenheten
tagit fram en intern process med utpekade ansvarsområden. Uppföljning och justering pågår för att ytterligare
samordna, tydliggöra och effektivisera processen. Uppdragets genomförande under året bedöms dock som ej
troligt då Arbetsförmedlingen fått ett förändrat politiskt uppdrag.

2. SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT ÖKA EXTERN MEDFINANSIERING,
EXEMPELVIS FRÅN EU, OM DET INTE MEDFÖR BESTÅENDE KOSTNADER
Status

Prognos

Påbörjad

Ej genomfört

Kommentar: Under hösten kommer Näringslivsenheten att undersöka nätverk i GR och genomföra
omvärldsbevakning i syfte att kunna sprida information och på så sätt kunna stödja förvaltningar i åtagandet.
Externa medel har dock inte ansökts från kommunstyrelsens sida eftersom de måste sökas av sakverksamhet.
Uppdraget bedöms därför inte genomföras inom kommunstyrelsen.

3. KOMMUNSTYRELSEN FÅR I UPPDRAG ATT INFORMERA FÖRETAG OM
UPPHANDLINGSFÖRFARANDET FÖR ATT UNDERLÄTTA FÖR FLER ATT DELTA I
UPPHANDLINGAR
Status
Färdig

Prognos
Genomfört

Kommentar: Arbete med att informera om upphandlingsförfarande i olika forum pågår och kommer att
fortsätta under året, t.ex. en upphandlingsträff med Företagarna i Alingsås, deltagande Framtidsveckan
och deltagande vid LRF:s årsmöte. Uppdraget bedöms som genomfört, arbetet fortlöper dock under året.

4. KOMMUNSTYRELSEN FÅR I UPPDRAG ATT SÄKERSTÄLLA ÖKAD TILLGÅNG PÅ SÅVÄL
BOSTADS- SOM VERKSAMHETSMARK
Status
Påbörjad
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Prognos
Genomfört

Sida 36 av 60

Kommentar: Uppdraget är påbörjat, beslut om planprioritering togs av kommunstyrelsen i början på året och
kommer att revideras under hösten. Uppstart av Tillväxtprogrammet är påbörjat genom att projektgrupper har
tillsatts för genomförandet. I samverkan med Samhällsbyggnadskontoret ska form och process
för planprioritering utvecklas. Därutöver arbetar kommunstyrelsen löpande med planprioritering och
lyfter beslut för att tillgodose behov samt intensifierar detaljplaneläggningen av kommunal mark, med
huvudfokus på detaljplaner inom tillväxtområdenas avgränsning. Uppdraget bedöms genomföras under året.

5. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT GÖRA EN ÖVERSYN AV KOMMUNALA
BESTÄMMELSER, I SYFT E ATT MINSKA REGLER FÖR FÖRETAGEN
Status
Påbörjad

Prognos
Ej genomfört

Kommentar: Kommunstyrelsens främsta strategi för att underlätta för företagen har varit projektet ”Förenkla
helt enkelt”. Under flera utbildningsdagar under ett drygt år har personal från kommunens olika förvaltningar
med tyngdpunkt deltagit för att få fram konkreta förslag på vilka områden kommunen kan förbättra och hur
detta kan ske. Åtta fokusområden har tagits fram utifrån över 200 förbättringsförslag som uppkommit under
projektet. Dessa åtta fokusområden jobbas det nu vidare med i olika arbetsgrupper för att ytterligare
konkretisera hur kommunen kan utvecklas. Verkställandet av detta beräknas sker under hösten.
En konkret översyn av kommunala bestämmelser är dock inte gjord och förväntas inte att genomföras under
året.

6. KOMMUNSTYRELSEN OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UP PDRAG ATT,
GENOM AKTIVT SAMARBETE MEN MARKNADENS INTRESSENTER, GENOMFÖRA EN
SNABBARE OCH EFFEKTIVARE PLAN- OCH EXPLOATERINGSPROCESS
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Dialogen om hur kommunen ska arbeta med marknadens intressenter är påbörjad och fortlöper.
En särskild dialog med KSAU angående tillväxtområdena ägde rum innan sommaren. Planering finns för att
utveckla och marknadsföra e-tjänsten inom exploatering samt att inkludera externa aktörer tidigt i processen
utifrån de olika tillväxtområdenas förutsättningar och stämma av med kommunstyrelsen. Uppdraget bedöms
genomföras under 2019, även om det kommer vara ett årerkommande arbete en tid framöver.
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7. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT GENOMFÖRA EN UTREDNING SOM SKA
SYFTA TILL ATT FINNA KOMMUNENS VILJA MED FRAMTIDEN FÖR E20 SAMT VÄSTRA
STAMBANAN
Status
Påbörjad

Prognos
Ej genomfört

Kommentar: Kommunstyrelsen har påbörjat ett arbete med att finna den politiska viljeinriktningen, i maj
månad hölls möten mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden kring detta. Det finns även
etablerade kontakter med trafikverket och både kort- och långsiktiga åtgärder hanteras. Underlag för en
samlad analys kommer att tas fram under höst och vinter. Uppdraget bedöms inte genomfört under 2019.

8. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT VERKA FÖR EN FORTSATT UTBYGGNAD AV
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Resurser för utbyggnad av gång- och cykelväg i Långared är avsatta. Upphandling är genomförd
och avtal om entreprenad har tecknats. Ett startmöte har hållits i augusti och genomförandet är planerat till
hösten. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

9. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT VIA ÄGARDIREKTIV TILL AB ALINGSÅSHEM
MÖJLIGGÖRA FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR FÖR ATT BOLAGET SKA KUNNA BYGGA
BILLIGA OCH TILL YTAN MINDRE HYRESLÄGENHETER
Status
Färdig

Prognos
Genomfört

Kommentar: Ägardirektiven för AB Alingsåshem har ändrats, uppdraget är därmed slutförts.

10. KOMMUNSTYRELSEN OCH VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT
VIDTA ÅTGÄRDER FÖR E TT NYTT ÄLDREBOENDE I STADSSKOGEN MED UTVECKLAD
VÄLFÄRDSTEKNIK OCH I PRIVAT REGI
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Uppdraget är påbörjat genom att inleda dialog med intressenter, liksom diskussion och åtgärder
kring platsen. Uppdraget bedöms genomföras under året.
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11. KOMMUNSTYRELSEN GES TILLSAMMANS MED SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
SAMT BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN I UPPDRAG ATT TA FRAM EN PLAN FÖR SÄKER
OCH TRYGG SKOLVÄG
Status
Påbörjad

Prognos
Ej genomfört

Kommentar: Uppdraget har påbörjats. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en metodik för insamling av
barn och elevers synpunkter, dock har koppling mellan samhällsbyggnadskontoret och skolorna ännu inte
etablerats. Uppdraget bedöms därför inte bli genomfört under året.

12. 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

Prognos
Genomfört

Kommentar: En inventering har påbörjats avseende integrationsperspektivet i verksamheterna och
kommunledningskontoret ska sammanställa uppgifterna. Förslag till åtgärder kommer främst att vara stöd till
förvaltningarna. Därutöver planerar kommunledningskontoret attmed att kravställa angående social hänsyn i
lämpliga upphandlingar. De åtgärder som planeras kommer att vara genomförda under 2019.

13. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT AKTIVT VERKA FÖR OCH GENOMFÖRA
FLERÅRSSTRATEGINS UTPEKADE VILJA
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Kommunstyrelsen arbetar löpande med att genomföra flerårsstrategins utpekade vilja. Nämnden
har även ett kommunövergripande ansvar för att beslutad flerårsstrategi efterlevs. Det arbetet sker i form av
dialogträffar med förvaltningarna, uppföljningar i bokslut avseende bl.a. kommunens nettokostnadsutveckling
och måluppfyllelse, ekonomisk månadsuppföljning av nämnderna, utformning av anvisningar, mm. Arbetet för
att verkställa uppdrag och åtaganden som är riktade till kommunstyrelsen pågår löpande under året. Ett extra
fokus under resterande del av året ligger i att öka förståelsen mellan kommunens kvalitetsutveckling och
ekonomiska utveckling. Kommunledningskontorets avdelningar har antagit arbetsplaner som alla utgår från
fullmäktiges och kommunstyrelsens flerårsstrategier och beskriver hur avdelningarna planerar arbetet.
Uppdraget bedöms genomföras under året.
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14. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT REDUCERA SIN CENTRALA
ADMINISTRATION OCH FÖRESLÅ MÖJLIGHETER TILL FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE
EFFEKTIVISERINGAR
Status
Påbörjad

Genomfört

Kommentar: Arbetet med att reducera central administration pågår inom alla kommunledningskontorets
avdelningar. En stor del av arbetet är hänförligt till utveckling av e-tjänster och digitalisering av tjänster som
t.ex. voteringsapp, digital sekretesshantering av möteshandlingar, anmälan av delegationsbeslut, digital
signering och interna e-tjänster för att effektivisera processer mellan förvaltningar och
kommunledningskontoret. Den digitala utvecklingen väntas ge en effektivare administration och frigöra
arbetstid för medarbetare. Kommunledningskontoret stöttar både den egna och övriga förvaltningar i detta
arbete. Övergripande effektiviseringar sker också exempelvis i form av att kommunen vid halvårsskiftet tar
över den ekonomiska uppföljningen och budgetarbetet för Räddningstjänsten vilket innebär en intäkt för
kommunen och som hanteras inom ordinarie bemanning. Ett arbete pågår även med att se över
administrationen rörande kommunens verksamhetssystem Hypergene, med målsättningen att förenkla och
förbättra. Det har även en skett en minskning motsvarande 6 mnkr inom kommunledningskontorets ITverksamhet, medel som indirekt tillfaller kommunens förvaltningar.
Sammantaget bedöms uppdraget uppfyllas 2019.

15. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT STÄRKA OCH UTVECKLA DEMOKRATIN
OCH I LÄMPLIGA FORMER ANVÄNDA SIG AV MEDBORGARDIALOG
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Arbetet med att ta fram en nulägesanalys och utveckla olika forum för demokratiutveckling är
påbörjat. Ett förslag till stöd till förvaltningarna ska tas fram under hösten. Uppdraget bedöms genomföras
under året utifrån de aktiviteter som är planerade.

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
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Kommunstyrelsens del i uppdraget är framför allt att stötta respektive nämnd med teknisk
kompetens i framtagande av deras digitala verktyg och lösningar för automatisering. Under hösten kommer ITavdelningen genomföra en specifik insats gällande Robotic Process Automation (RPA) och stötta delar av
organisationen med passande centralt verktyg för att automatisera regelstyrda återkommande arbetsuppgifter
som utförs med dator.
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17. 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
Påbörjad

Prognos
Ej genomfört

Kommentar: Som en del av handlingsplanen Effekt har genomlysningar av förvaltningarna påbörjats.
Genomlysningen av socialnämnden är färdig och nu pågår arbetet med vård- och omsorgsnämnden. Arbetet
kommer att pågå under hela året. Bedömningen är att genomlysning av samtliga nämnder inte kommer
genomföras innan höstens budgetberedning på grund av tidsbrist.

18. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT FÖLJA UPP LÖNEKARTLÄGGNING OCH VID
BEHOV VIDTA LÄMPLIGA ÅTGÄRDER
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: En lönekartläggning är påbörjad. Bedömning gjordes om att utöka kartläggningen till att
omfatta lönerna över två år, både 2018 och 2019. Detta bl.a. på grund utav släpande lärarlöner.
Lönekartläggning kommer att återredovisas under hösten. Uppdraget bedöms genomföras under året.

19. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT INRÄTTA EN VISSELBLÅSARFUNKTION SOM
GER ANSTÄLLDA OCH INVÅNARE MÖJLIGHET ATT RAPPORTERA OEGENTLIGHETER UTAN
ATT DRABBAS AV NEGATIVA KONSEKVENSER
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Arbetet med att inrätta en visselblåsarfunktion är påbörjat med att utreda hur funktionen kan
utformas, utreda teknisk funktion samt ta fram förslag till organisation. Uppdraget bedöms genomföras under
året.
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20. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT TA FRAM EN GEMENSAM VÄRDEGRUND
FÖR HELA ORGANISATIONEN
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Kommunen har en gemensam värdegrund som genom uppdraget ska synliggöras och
aktualiseras. Ett arbete pågår med att synliggöra vår gemensamma värdegrund i styrmodell, dokument,
kommunportal och hemsida samt att säkerställa att värdegrund är en del i introduktion av nyanställda och
chefer. Under en chefsdag i maj var fokus bl.a. på vår gemensamma värdegrund och ytterligare en chefsdag
planeras i höst. Uppdraget bedöms genomföras under året.

21. 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

Prognos
Genomfört

Kommentar: Ett arbete för ändrad ekonomistyrning, som är en första del i revideringen av styrmodellen, är
genomförd och beslutad i samband med att rambeslut togs. En översyn av kommunens styrmodell är påbörjad
och förslag till reviderad styrmodell kommer att läggas fram för politiskt beslut under hösten. Uppdraget
bedöms genomföras under året.

22. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT I SAMVERKAN MED
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB VERKA FÖR ÖKAD NYPRODUKTION AV
BOSTÄDER
Status
Färdig

Prognos
Genomfört

Kommentar: Ägardirektiven för AB Alingsåshem har ändrats under året i syfte att kunna säkerställa en
ekonomiskt hållbar utveckling. Uppdraget bedöms vara utfört.
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23. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT I SAMVERKAN MED
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB VERKA FÖR FÖRSÄLJNING AV
NÄRINGSLIVSFASTIGHETER I FABS AB
Status
Färdig

Prognos
Genomfört

Kommentar: Kommunledningskontoret har haft 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
näringslivsfastigheter. Uppdraget bedöms därmed vara genomfört.

24. 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

Prognos
Ej genomfört

Kommentar: Kommunstyrelsen har haft dialog med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB. Bolaget har
nyligen antagit en ny budget som har anpassats efter t.ex. nya ägardirektiv. Översynen kommer inte vara färdig
innan årsskiftet utan arbetet kommer att fortlöpa även kommande år. Uppdraget bedöms inte genomföras
under året.
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Återedovisning av övriga givna uppdrag i kommunstyrelsens flerårsstrategi
Digitaliserade flöden för personalprocesser med syfte att minska manuell hantering och därigenom frigöra
tid för kommunens chefer.
Arbetet med den digitala färdplanen fortlöper enligt plan. Kommunledningskontoret har under perioden
fokuserat på att införa fler e-tjänster för att allt mer övergå till digital rapportering och minska den manuella
pappershanteringen. Ett digitalt arbetssätt påskyndar handläggningen och är ett mer klimatsmart alternativ.
Det besparar också arbetstid för flera funktioner inom hela verksamheten genom att flöden snabbas upp och
ledtiderna i processerna minskar. Arbetstid som istället kan läggas på mer värdeskapande arbete. Ett exempel
som har införts är att röstmottagarna som har uppdrag i EU-valet själva rapporterar in sin tid digitalt. Nästa
steg är att införa digitalisering av friskvårdsbidraget.
Plan för verkställande av Heltidresa. Uppdraget innefattar även att optimera bemanningen och därigenom
frigöra timanställda, främst inom vård- och omsorgen.
Vård- och omsorgsförvaltningens projektledare för Heltidsresan har tillsammans med
kommunledningskontoret under året arbetat med att identifiera särskilt viktiga faktorer för det fortsatta
arbetet. Detta har gjorts i huvudsak genom omvärldsbevakning och lokala SWOT-analyser inom vård och
omsorgsförvaltningen. Dialogmöten för personal är inplanerade till oktober månad.
Medarbetaröverenskommelser ska införas för samtliga anställda på kommunledningskontoret 2019.
Arbetet med att införa medarbetaröverenskommelser på kommunledningskontoret är påbörjat. Tidplanen för
införandet är planerat till hösten 2019 och inleds under oktober månad.
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Internkontroll
Kontrollmomenten ska enligt flerårsstrategin genomföras tre gånger per år. Vid delårsbokslutet sker
årets andra internkontrolluppföljning och avser januari till augusti 2019. I år har uppföljning av
ärenden tillkommit som ett nytt kontrollmoment.
Kontrollmoment
Vi följer inte ramavtal
Vi kan inte säkerställa att villkoren i upphandlade avtal följs
Löneglidning
Uppföljning av bolagens ägardirektiv
Kontroll av moms
Uppföljning ärenden
Kontroll av representation
Kontroll av leverantörsfaktura
Leasingavtal

Vi följer inte ramavtal/vi kan inte säkerställa att villkoren i upphandlade avtal följs
Vid kontroll av avtalstrohet samt kontroll av fakturauppgifter mot ramavtal har 20 stickprov tagits på
leverantörsfakturor. Stickproven avser perioden 2019-05-01 t.o.m. 2019-08-31. Alla stickprov
överstiger fakturabelopp 20 000 kr. Jämförelse av fakturornas innehåll har gjorts mot ramavtal och
dess bilagor.
I de fall det är möjligt att härleda kostnaden till ett ramavtal råder avtalstrohet. I majoriteten av
dessa fall stämmer även fakturauppgifterna mot de krav som ställs i avtalet. Till detta bokslut har
även stickprov tagits av förvaltningsspecifika upphandlingar och objektsupphandlingar. Även i dessa
fall följer man i huvudsak ingångna avtal. Det är dock ofta svårt att fastställa om avtalsvillkor följs då
en del fakturor saknar underlag och tillräcklig specifikation och ibland är avtalen inte tillräckligt
detaljerade. I dessa fall har berörda parter kontaktats för kompletterande information och resultatet
av denna uppföljning är att fakturor förefaller korrekta dock med bristfällig specifikation/underlag.
Upphandlingsenheten arbetar med att ta fram kommunövergripande upphandlingsmallar för en
enhetlig kravställning i dessa frågor. Arbete pågår även för att införa ett elektroniskt system som i
förlängningen kommer leda till högre avtalstrohet då endast behöriga beställare kommer kunna
lägga beställningar i systemet, samt att endast upphandlade produkter finns i sortimentet.
Löneglidning
I den kommunala sektorn finns ingen standardiserad mätmetod för löneglidning. Metoden som
Alingsås kommun använder har setts över och förtydligas nedan:
Alingsås kommun har valt att beräkna den procentuella skillnaden på medellönen vid två separata
mätdatum för att exkludera den årliga löneöversynens effekt. Medellönen beräknas på befintligt
tillsvidareanställda personer i verksamheten vid respektive mätdatum. I beräkningen av löneglidning
finns det en hel del faktorer som påverkar resultatet som till exempel hög personalomsättning,
avgångar och nyrekrytering av nyckelpersoner.
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Medellönen för kommunledningskontoret var i maj 2018: 37 777 kr och för mars 2019: 38 279 kr.
Detta ger en positiv löneglidning på 1,3 procent och bedöms bero på en marknadseffekt som
påverkar flera av kommunledningskontorets aktuella personalgrupper.
Uppföljning av bolagens ägardirektiv
Följs upp en gång om året i samband med kommunens samlade årsbokslut.
Uppföljning ärenden
Kontrollen har genomförts genom att ta fram hur många ärenden som fanns under handläggning
respektive inför beslut den 1 maj 2019 jämfört med den 31 augusti 2019. Det har även tagits fram
hur många ärenden som har avslutats och startats under perioden. Kontrollen visar att det fanns 513
ärenden under handläggning och 149 ärenden inför beslut den 1 maj 2019. Den 31 augusti 2019
fanns det 588 ärenden under handläggning och 159 ärenden inför beslut. Under perioden avslutades
104 ärenden och 188 ärenden startades.
Registrator skickar efter varje kvartal ut mail till samtliga handläggare på kommunledningskontoret
om deras öppna ärenden. Efter svar från handläggare avslutas ärenden. Utskicket görs första gången
2019 i slutet av augusti, inget utskick har gjorts innan eftersom det funnits listor på avslutade
ärenden som inte hunnit genomföras. Det finns fortfarande ett stort antal äldre ärenden som ska
avslutas.
Moms
40 fakturor har kontrollerats med avseende på moms. Urvalet gjordes bland samtliga fakturor
inkomna mellan januari och augusti med en slumpgenerator i Excel. Inga avvikelser noterades.
Momsen hanteras korrekt.
Representation
Kontroll av representation innebär avstämning av deltagare, datum och att syfte framgår samt att
syftet är förenligt med verksamheten. Vidare har kontrollerats att beslutsattestanten inte har
attesterat egna representationskostnader. På konton för representation har ett urval på 16 fakturor
kontrollerats av en population på 80 fakturor vilket motsvarar 20 procent. Samtliga stickprov innehöll
information om syfte och ett fåtal stickprov saknade deltagarlista. Kontrollen visade att det var
ovanligt att datum för representation var angivet vilket är av vikt vid jämförelse mellan kvitto och
angivet händelse.
Leverantörsfakturor
Vid kontroll av leverantörsfaktura har 40 slumpmässigt utvalda fakturor kontrollerats avseende
grunduppgifter som fakturabelopp, bankgiro eller plusgiro, organisationsnummer och F-skatt. Urvalet
gjordes bland samtliga fakturor inkomna mellan januari och augusti med en slumpgenerator i Excel.
De kontrollerade leverantörsfakturornas belopp och grunduppgifter stämmer med redovisningen och
uppgifterna i redovisningssystemet innehåller korrekt information. Alla kontrollerade leverantörer är
registrerade för F-skatt och samtliga organisationsnummer överensstämde med fakturautställare,
kontrollen skedde mot ett allmänt företagsregister. Två av de kontrollerade fakturorna använde sig
av factoringbolag varpå bankgirot inte stämde med fakturautställare. Bankgiron har kontrollerats
genom bankgirots sökfunktion och det enda fall av plusgiro har kontrollerats genom Nordeas
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söktjänst.

Leasingavtal
Leasingavtal har kontrollerats inom ramen för kontrollmoment som behandlar uppföljning av avtal.
Kontroll av de leasingavtal som kommunledningskontoret har ansvaret för har genomförts och här
följer vi avtalen med något undantag.
Vid kontroll av leasingavtal ska andra kontroller göras, därmed anses denna kontrollpunkt inte vara
genomförd. Inför årsbokbokslutet är ambitionen att genomföra vidare kontroller.
Åtgärder
Kommunstyrelsen har inte identifierat några områden som kräver omedelbar åtgärd.
Kommunstyrelsen har beviljats medel ur innovationsfonden för att införa elektronisk handel. Ehandel innebär att beställningar på ramavtal görs via en kommunspecifik portal där avtalens
produkter är inlästa. Detta kommer i förlängningen att leda till högre avtalstrohet då endast behöriga
beställare kan lägga beställningar via systemet, samt att endast upphandlade produkter finns i
sortimentet. Projektet har påbörjats under 2018 och arbetet fortsätter under 2019. Utöver detta
fortsätter arbetet med avtalsuppföljning, utbildningar och intern kommunikation om våra avtal och
förbättringar i vår avtalsdatabas.
Rutiner följs i övrigt väl. Mindre brister har påvisats och det finns ett fortsatt behov att arbeta med
internkontroll. Kommunledningskontoret kommer att internt kommunicera övriga påvisade brister
och vidta lämpliga åtgärder. Däribland ge ökad förståelse för våra rutiner kring dessa frågor bland
nyanställda och chefer.
Inför årsbokslutet behöver kontrollen av leasingsavtalen skärpas och genomföras i större omfattning.
Redovisning av uppdragsföretag
Städning: Samhall
Flaggning: Alingsås vaktbolag
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Ekonomi
Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget 2019 DelårsPrognos helår Avvikelse
bokslut 2019
prognos/
budget
2019

DelårsDifferens
bokslut 2018 2018/2019

60 601

39 503

58 075

-2 526

44 337

-4 834

-84 277
-4 259
-51 056
-16 800

-46 945
-2 920
-27 965
-11 817

-76 741
-4 363
-50 002
-20 675

7 536
-104
1 053
-3 874

-44 954
-3 494
-29 315
-11 261

-1 992
574
1 350
-556

-156 392

-89 647

-151 781

4 610

-89 024

-623

Verksamhetens
nettokostnader

-95 791

-50 144

-93 707

2 084

-44 687

-5 457

Kommunbidrag
Finansnetto

95 631
160

63 754
127

95 631
153

0
-7

57 421
118

6 333
9

0

13 737

2 077

2 077

12 851

885

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader

Årets resultat

Prognosen per helår uppgår till + 2,1 mnkr. Resultatet för bokslutsperioden uppgår till + 13,7 mnkr.
Kommunstyrelsens kommunbidrag uppgår till 95,6 mnkr för 2019, en samlad ökning på 11 procent
eller 9,5 mnkr jämfört med föregående år. Exkluderas tillfälliga medel mellan åren för bland annat val
och 400-års firande ökar grundkommunbidraget med 12,5 mnkr eller 15 procent. Ökningen har
inneburit förstärkningar, främst på personalsidan där budgeten utökats med 11 tjänster.
Överskottet för perioden är väntat, bland annat då många tunga kostnadsposter kopplat till 400årsjubileet, semesterlöneskuld (personalkostnader) och beviljande av ej budgeterade bidrag
förväntas ge utfall först under årets tredje tertial. I förhållande till kommunbidraget är överskottet
marginellt lägre än motsvarande period föregående år, utvecklingen av nettokostnaden har följt
utvecklingen av kommunbidraget.
De största avvikelserna gentemot motsvarande period föregående år utöver kommunbidraget är
verksamhetens intäkter, personalkostnader och köp av tjänster.
Intäkterna är lägre är främst kopplat till en lägre debiteringsgrad av telefoni och IT om 6 mnkr, vilket
ger en positiv nettoeffekt hos kommunens förvaltningar.
Personalkostnaderna är 2 mnkr högre 2019 eller ungefär 5 mnkr högre när större belopp för
personalkostnader av engångskaraktär som realiserades under 2018 exkluderas från jämförelsen. De
ökade personalkostnaderna beror på en högre tillsättningsgrad av vakanta och nya tjänster.
Lokalhyrorna är lägre än tidigare till följd av realiserad hyressänkning av Rådhuset.
Övriga kostnader ligger med hänsyn taget till indexuppräkning i nivå med föregående år.
Köp av tjänster är lägre då behovet av extern konsultation och expertis varit lägre än motsvarande
period föregående år.
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Jämfört med vårbokslutet förbättras prognosen med 0,7 mnkr. Detta handlar en växelverkan mellan
något högre intäkter kopplade till den fackliga verksamheten, lägre personalkostnader då tillsättning
av vakanta tjänster har tagit eller prognostiseras att komma ta längre tid att tillsätta i kombination
med högre övriga kostnader då några av ovan nämnda tyngre kostnadsposter har tillkommit.
Kommentarer per prognostiserad kontogrupp
Prognosen för verksamhetens intäkter är en budgetavvikelse om 2,5 mnkr. Den största avvikelsen
finns inom IT-verksamheten. Avvikelsen är planerad då tidigare beslut om lägre avgifter inom
tjänstekatalogen verkställs. De lägre intäkterna var i budgetarbetet tänkta att mötas upp av
motsvarande lägre kostnader, en sådan utveckling återspeglas inte helt i verksamhetens prognos
även om det under året har skett större kostnadsminskningar. Även försäljning avseende
kommunikationstjänster inom kommunen förväntas bli lägre än budgeterat.
Personalkostnader förväntas generera ett överskott om 7,5 mnkr, detta beror på ett antal tidigare
och nuvarande vakanta tjänster. Det prognosticerade överskottet har ökat med ungefär 1,0 mnkr
sedan senaste prognosen och det beror främst på senarelagd tidpunkt för tillsättning. 7,5 mnkr
motsvarar lite drygt elva årsarbetare med genomsnittslön på kommunledningskontoret.
Lokalhyror förväntas bli 0,1 mnkr dyrare än budgeterat, i princip uteslutande beroende på nyttjande
av externa utbildningslokaler.
Köp av tjänster förväntas generera ett överskott om 1,1 mnkr. Stora delar av organisationen har
nyttjat medlen återhållsamt för att skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme, bland annat för att
parera underskott bland övriga kostnader. Det har även arbetats för att skapa utrymme för
ytterligare politiska prioriteringar, bland annat i form av beviljande av bidrag.
Övriga kostnader förväntas överskrida budget med 3,9 mnkr till följd av ej budgeterade bidrag till
Alingsås Ryttarsällskap, Stora Mellby Sportklubb och höjd taget för ytterligare beviljande.
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Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid
Budget Delårsbokslut
2019
2019
Inkomster
Investering
-varav exploatering
Exploatering
TOTALT INKOMSTER

0

Prognos helår

0

Avvikelse

0

Delårsbokslut
2018

0

Differens
2018/2019

0

Kommunstyrelsen har inga förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid.
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0

Drift exploatering
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget Delårsbokslut
2019
2019

Prognos
helår

Avvikelse
prognos/budget
2019

Delårsbokslut
2018

Differens
2018/2019

5 080

26 892

28 036

22 956

697

26 195

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-5 828
0
-360
808

-3 272
0
-1 567
-5 652

-3 511
0
-4 697
-5 788

2 317
0
-4 337
-6 596

-2 640
0
-802
260

-632
0
-765
-5 912

Verksamhetens kostnader

-5 380

-10 490

-13 996

-8 616

-3 181

-7 309

Verksamhetens
nettokostnader

-300

16 402

14 040

14 340

-2 484

18 885

Kommunbidrag
Finansnetto

300
0

200
142

300
142

0
142

667
-3

-467
146

0

16 744

14 483

14 483

-1 820

14 924

Årets resultat

Prognosen per helår uppgår till + 14,5 mnkr. Resultatet för bokslutsperioden uppgår till + 16,7 mnkr.
Att både prognos och budget kraftigt avviker från budget beror på att nettovinster från
tomtförsäljning inte budgeteras.
De största avvikelserna gentemot motsvarande period föregående är i fallande ordning,
verksamhetens intäkter, övriga kostnader, köp av tjänster och personalkostnader.
Intäkterna från tomtförsäljning har fram till 2018 redovisats under finansieringsverksamhet medan
det från och med 2019 redovisas under exploatering. Till och med 31 augusti har Alingsås kommun
sålt sex tomter
Övriga kostnader avviker mot utfall motsvarande period föregående år med 5,9 mkr. Precis som för
intäkterna beror det främst på redovisningstekniska skäl då de upparbetade kostnaderna avseende
de sex tomter som sålts har resultatförts tillsammans med köpeskillingen.
Köp av tjänster har kostat ungefär 0,8 mnkr mer är motsvarande period föregående år och är främst
kopplat till planbeställningar för områden i Tillväxtprogrammet.
Personalkostnaderna är ungefär 0,6 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Detta beror på
att två tjänster har varit vakanta under del av året.
Jämfört med vårbokslutet förbättras prognosen med 13,2 mnkr. Till största del beror detta på
ytterligare tomtförsäljningar samt något lägre kostnader för personal och köp av tjänster medan
övriga kostnader har skrivits upp i samband med ytterligare tomtförsäljningar och att upparbetade
kostnader har realiserats.
Kommentarer per prognostiserad kontogrupp
Prognosen för verksamhetens intäkter är en positiv budgetavvikelse om 23,0 mnkr kopplat till de sex
sålda tomterna. Ytterligare en tomt förväntas säljas men den förväntade försäljningsintäkten är dock
inte med i prognosen då tillträdet troligtvis sker 2020.
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Personalkostnader förväntas generera ett överskott om 2,3 mnkr som en effekt av förändrad
personalkostnadsstruktur och vakanser.
Lokalhyror exploateringsverksamheten har inga lokalhyror.
Köp av tjänster förväntas generera ett underskott om 4,3 mnkr. Den prognosticerade avvikelsen
beror på att planbeställningar för områden i Tillväxtprogrammet har varit obudgeterade och
finansieras med tomtförsäljningar. Planbeställningarna rör Mjörnstranden, Norra Länken, Södra
Stadsskogen samt en beställd lokaliseringsutredning för Norra Bolltorp.
Övriga kostnader prognosticeras generera ett underskott om 6,6 mnkr. Den stora avvikelsen beror
framförallt på realiserade kostnader kopplade till tomtförsäljning, jämfört med utfall till och med
augusti förväntas avvikelsen inte öka med mer än 0,1 mnkr och det handlar främst om rena
driftskostnader för verksamheten. Ytterligare en faktor till den negativa avvikelsen är att
exploateringsingenjörerna har redovisat mindre tid mot exploateringsprojekten än budgeterat och
har istället till större utsträckning arbetat med tillväxtprogrammets genomförande. När
exploateringsingenjörerna redovisar eller säljer tid mot exploateringsprojekt blir det
redovisningstekniskt en intäkt som redovisas under ett kostnadskonto.
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Investeringar
Tkr

Budget
2019

Delårsbokslu Prognos
t 2019
helår

Avvikelse
Delårsbokslu Differens
prognos/budget t 2018
2018/2019
2019
12 060
2 548
1 504
12 210
3 000
2 500

24 270

4 052

5 500

0

Konstgräsplaner

0

89

89

-89

Skateanl Sollebrunn

0

51

51

-51

Julbelysning centrum

0

4

4

-4

5 000

0

2 500

2 500

13 770

3 908

6 416

7 355

Expansionsinvestering
Cykelbaneutbyggnad

KS Digitalisering
-varav exploatering

500

0

0

500

Nordöstra Stadsskogen

2 500

0

0

2 500

T3 bergkullegatan

2 850

72

250

2 600

800

1 773

1 950

-1 150

Gata Knektegårdsg

0

1

1

-1

Cirk grankulleg 55-59

0

481

560

-560

Kvartersmark gran.g. 55-59

0

-55

165

-165

Skårsv. Gata-GC

7 000

1 276

2 320

4 680

Lekplats Skårsv

0

322

580

-580

Krangatans förlängning

0

12

500

-500

Noltorp 1:6

0

15

50

-50

Hjortmarka

0

4

34

-34

Inköp markreserv

0

5

5

Kristallen

T2 Norra delen Tomtebog

Övrigt

120
0

0

0

0

0

0

0

0

10 500

5 436

7 698

2 802

800

317

500

300

Tjänstekatalogen

4 700

3 022

4 700

0

Fastigheter

3 000

0

400

2 600

Ombygg café folkets park

2 000

2 098

2 098

-98

Anpassningsinvestering

3 300

2 013

3 300

0

IT-infrastruktur
Totalt utgifter

0

0

3 113

2 323

217

1 796

5 878

5 623

-5

Inventarier

1 359

120

Imageinvestering
Reinvestering

2 548

3 300

2 013

3 300

0

38 070

11 501

23 058

15 012

Övergripande kommentar
Investeringsutgifterna uppgår till 11,5 mnkr för perioden. Utfallet är 5,6 mnkr högre än samma
period föregående år. Anledningar till det högre utfallet i år är i stora drag att ITinfrastrukturinvesteringar om 2 mnkr färdigställdes i början av januari istället för december 2018 som
planerat. Även ombyggnad av café folkets park slutförs under våren samt en i övrigt högre
exploateringstakt.
Prognosen per helår väntas bli 23,1 mnkr vilket är 15,0 mnkr lägre än budgeterat och beror på lägre
expansionsinvesteringar och reinvesteringar i våra fastigheter.
Nedan kommenteras varje enskilt projekt.
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Kommentarer per projekt
Cykelbaneutbyggnad – Projektet bör kunna färdigställas i år, med reservation för att eventuell
plantering och beläggning sker våren 2020.
Konstgräsplaner – Projektet är avslutat och skötseln överlämnats till Kultur- och
Utbildningsförvaltningen.
KS digitalisering – Medel avsattes till att digitalisera kommunens verksamheter. Projektet bedöms
förbruka hälften av budgeterade medel.
Kristallen - Avser gångväg delvis inom "detaljplan för bostäder och genomfartsgata vid Kavlås Äng".
Den bör tidigast byggas ut 2020-2021 om detaljplanen har vunnit laga kraft till i början av 2020.
Nordöstra Stadsskogen – Budget för projekten Cirk. Grankulle 55-59 och Kvartersm. Grank.g. 55-59
är inkluderad i total budget för Nordöstra Stadsskogen. Utfallet avser kostnader för nedlagdtid för
slutreglering av entreprenad. Återstående kostnader för Cirkulationsplatsen är ca 0,6 mnkr samt
ungefär 0,2 mnkr för projekt kvartersmark grankulleg 55-59.
Bergkullegatan - Utfall avser geoteknisk undersökning och förberedelser inför utbyggnad av gata.
Projektering av anläggningarna samt upphandling av entreprenad ska utföras under 2019.
Entreprenaden beräknas komma igång i årsskiftet 2019/2020. Återstående budget prognostiseras att
användas 2020.
T2 Norra delen Tomtebogatan – Utfall och prognos överskrider investeringsbudget för gatan,
prognosen är att gatan färdigställs 2019. Tomtebogatan är en del av Nordöstra Stadsskogen,
kostnaderna ryms inom budget.
Skårsvägen - Utfall projektering och framtagande av upphandlingsunderlag för utbyggnad av gata,
gc-väg och lekplats, etc. Utbyggnad av anläggningarna kommer ske under 2019. Entreprenad är
upphandlad och ny budget är 4 mnkr, enligt kontraktssumma för entreprenad och övriga kostnader.
Vidarefakturering till exploatörer och Alingsås Energi handlar om ungefär 1,1 mnkr som förväntas ske
i januari 2020.
Inventarier – främst bestående av uppfräschning av möblemang i kommunstyrelsens lokaler väntas
understiga budget med cirka 0,3 mnkr. Behovet bedöms inte vara av större karaktär under årets sista
månader.
Tjänstekatalogen – Avser främst inköp av datorer inom ramen för tjänstekatalogen och följer den
femåriga investeringsplan som ligger.
Fastigheter – Fastigheter förvaltade av kommunstyrelsen planerades att underhållas i större grad än
som sker under året. De reinvesteringar som ingår i prognosen avser värmesystem i två fastigheter
och elektroniskt låssystem i Nolhaga slott.
Ombyggnation café folkets park – Projektet är avslutat och inom ramen för satt budget.
IT-infrastruktur – Avser investeringar i kommunens IT-infrastruktur. Planerad investering i december
2018 genomfördes först under 2019, vilket inneburit att planerade investeringar under året fått stå
tillbaka för att balansera upp budgeten.
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Personal
Personal och kompetensförsörjning

Antal anställda årsarbetare
115
110
105
100

Årsarbetare (tillsvidare)

95

Årsarbetare (månadsanställda)

90
85
80
2015

2016

2017

2018

2019

Antalet årsarbetare har ökat sedan samma period förgående år. Ökningen av tillsvidare anställda är
nio årsarbetare varav den största ökningen (+6) beror på att HR-enheten nu har genomfört den
planerade centraliseringen av HR-partner. Utöver detta har även vakanta tjänster tillsatts inom flera
avdelningarna på kommunledningskontoret.
Personalomsättning1

Personalomsättning
Kommunledningskontoret

Kommunen
21,8%

15,5%
5,7%

7,2%

10,8%
8,5%
9,0%

5,1%
2015

9,2%

3,1%
2016

2017

1

2018

2019

Antal tillsvidareanställda som slutat sitt arbete i förvaltningen till och med augusti 2019 - pension / Antal tillsvidareanställda i genomsnitt
under året = personalomsättning
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Det är en positiv trend i personalomsättningen som har halverats sedan samma period föregående år.
Kommunledningskontoret är inne i en förändringsfas och uppbyggnaden av nya strukturer i
organisationen pågår. Rekryteringarna till de vakanta tjänster har i de flesta fall kunnat slutföras. En
utmaning i rekryteringen har varit att anställa erfaren personal. Detta tillsammans med den tidigare
höga personalomsättningen och totalt sett många nyanställningar har inneburit stort fokus på
introduktion och kompetensutveckling.
Arbetsmiljö
Kommunledningskontorets främsta arbetsmiljöarbete utgår från kommunstyrelsen åtagande om
tydlighet avseende organisation, uppdrag, roller och ansvar genom att införa chef- och
medarbetaröverenskommelser. Åtaganden redogörs under avsnittet åtaganden och nyckeltal.
Genomförandet av handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet har påbörjats under perioden.
Handlingsplanerna är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och syftar till att undanröja risker
och identifiera friskfaktorer i arbetsmiljön, för att i förlängningen främja aktiviteter som bidrar till att
ökad hälsa. Arbetet har under perioden haft fokus på kompetenshöjande insatser för chefer och
medarbetare om hur man ska agera vid händelse av tillbud eller arbetsskada. Under hösten kommer
alla medarbetare på kommunledningskontoret delta i arbetsmiljöinsatser kopplat till
värdegrundsarbetet samt hur man förebygger kränkande särbehandling.
Arbetsskador och tillbud
Under perioden har ett tillbud av mindre allvarlig karaktär rapporterats.
Sjukfrånvaro2
Tabell, ackumulerad sjukfrånvaro i %
Sjukfrånvaro i %
Totalt
< 29 år
30-49 år
50 år >
Kvinna
Man
Dag 1-14
Dag 1-59
Dag 60->

3

2018-08-31
3,5
0,9
4,3
3,2
3,7
3,1
1,7
2,4
1,1

2019-07-31
3,6
1,6
2,7
5,8
4,6
2,0
1,7
1,9
1,7

Differens
0,1
0,7
-1,6
1,9
0,9
-1,1
0
-0,5
0,6

Sjuktalen vid kommunledningskontoret var 3,6 procent till och med juli 2019 och är på liknande nivå
för 2018. För perioden står kvinnorna fortsatt för den högsta sjukfrånvaron (4,6 procent) och
avseende könsfördelning är det kvinnornas sjukfrånvaro som ökat mest. Åldersgruppen över 50 år
har högst sjukfrånvaro (5,8 procent). Under perioden utgör den korta sjukfrånvaron, dvs dag 1-59,
den högsta sjukfrånvaron avseende sjukintervallen.

2
3
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Sammanfattande analys
Kommunstyrelsens verksamhet har under det första två tertialen fokuserat på att anpassa sig till den
nya organisationen och på att genomföra politiska uppdrag och åtaganden. Det är en lägre andel än
önskat av såväl uppdrag som åtaganden som bedöms uppnås innevarande år. Det är dock en
majoritet av de 24 uppdragen som verkställts och de flesta av de 38 åtaganden som sträcker sig över
planperioden bedöms ha påbörjats.
Internkontrollen är genomförd enligt plan och inga alarmerande avvikelser har noterats även om det
finns förbättringspotential. Det pågår åtgärder för att åtgärda noterade observationer.
Den ekonomiska uppföljningen visar på goda resultat där utfallet för perioden uppgår till + 13,7 mnkr
och årets prognos till + 2,1 mnkr. Åtgärder har skett för att skapa ett utrymme att politiskt prioritera
medel. Bland annat till bidrag, utredningar och övrigt tillkommande frågor som uppstår under året.
Utrymmet som finns tillgängligt för politisk prioritering är medräknat i prognosen och vidare
kommunikation kring detta sker under hösten.
Antalet tillsvidareanställa har ökat jämfört med tidigare år, men det förväntas samtidigt finnas ett
antal vakanta tjänster som inte återbesätts under året. Omräknat till årsarbetare väntas
bemanningen vara ungefär elva årsarbetare lägre än budget. Sjukfrånvaron är något högre än
tidigare år där den framförallt har ökat för anställda över 50 år.
Huvudfokus för tillväxtväxtområdet är att sätta igång arbetet med de fyra tillväxtområdena, vilket gör
att andra åtaganden har riktas mindre fokus. Ett arbete med att exploatera mark till försäljning ser ut
att finansiera tillväxtprogrammets genomförande, vilket är i linje med politiska mål. Ett positivt netto
av kommunens tomtförsäljning stärker kommunens resultat och analyseras vidare i kommunens
samlade bokslut.
Fokus på digitaliseringsarbetet pågår tillsammans med förvaltningarna för att ta fram en plan på hur
avsatta investeringsmedel för att digitalisera kommunens verksamheter bäst kan nyttjas. En
återrapportering kring arbetet kommer att ske i samband med årsbokslutet.
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Ställningstagande med anlednng av avsiktsförklaring - E20,
delen Sveaplan - Götaplan, Alingsås
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun och Trafikverket har tagit fram ett utkast till en gemensam avsiktsförklaring
för att arbeta vidare med de åtgärder som rekommenderas i Åtgärdsvalsstudie E20 genom
Alingsås, delen Sveaplan – Götaplan. Studiens rekommenderade åtgärder är framtagna för
att titta på åtgärder på kort och medellång sikt för att hantera den utpekade brist som E20
har som status i nuvarande nationella plan. Ärendet har den 9 september 2019, § 151
behandlats av kommunstyrelsen och lämnats till kommunfullmäktige för beslut.

I samband med detta så har frågan om den långsiktiga frågan om E20 ställts och därför har
detta förtydligande tagits fram från kommunens sida.

Bakgrunden till frågan om E20 genom Alingsås är mångårig och mångbottnad. Efter ett stort
antal utredningar och ställningstaganden planerade Trafikverket och Alingsås kommun
gemensamt för en större ombyggnad med nedsänkning av trafikplatser och en överdäckning
av E20 på en central sträcka. Svårigheter att samordna den kommunala planering med
förslaget i vägplanen, samt ekonomin i projektet, gjorde att projektet under 2017 togs bort ur
Nationell plan.

Innan beslutet från Trafikverket om att plocka bort objektet ur Nationell plan togs så föregicks
projektet av en överenskommelse mellan Regeringen och Västra Götalandsregionen 2014
om en gemensam satsning på utbyggnad E20 genom Västra Götaland. Förutom fyra sedan
2010 redan beslutade etapper, varav genomfart Alingsås var en, beslutades att gemensamt
avsätta extra medel för utbyggand av ytterligare fem etapper genom Skaraborg.

I sitt yttrande till Nationell plan 2018-2029 skriver Västra Götalandsregionen att de anser att
det tidigare löftet om en fullt utbyggd E20 fortfarande inte är infriat och att etappen genom
Alingsås bör fortsätta planeras för färdigställande enligt plan.

Kommunledningskontorets yttrande
Åtgärdsvalsstudiens tidshorisont är sådan att de brister som studerats är av den karaktären
att de i närtid måste hanteras. Att i dagsläget inte gå vidare med konkreta åtgärder för att
förbättra situationen får många negativa konsekvenser för trafiksäkerhet och
framkomligheten i staden.
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De åtgärder som kommunen och Trafikverket gemensamt vill jobba vidare med är dock inte
heltäckande. Trafikplatserna vid Hedvigsberg och Kristineholm behandlades inte i
Åtgärdsvalsstudien och den övergripande frågan om E20s planering genom Alingsås
kommun kvarstår fortfarande. I den överenskommelse som ligger i botten kring en utbyggnad
av E20 genom Alingsås nämns objektet specifikt som fyrfältsväg med planskilda korsningar
och det som nu genomförs kan inte i sin helhet betraktas som ett långsiktigt åtgärdande av
den utpekade bristen, även om de åtgärder som avses att genomföras kommer att leda till
tydliga förbättringar på kort och medellång sikt på den sträcka som de avser.

Sammantaget så bedöms avsiktsförklaringens åtgärder vara väl avvägda för att hantera de
konkreta problem som måste åtgärdas i närtid på sträckan Sveaplan – Götaplan, men frågan
om övriga delar och trafikplatser på sträckan och en mer övergripande och långsiktig
hantering av frågan om E20 genom Alingsås kvarstår. Fortsatt planering kring detta kommer
därför fortsatt att krävas tillsammans med Trafikverket för att nå en långsiktigt hållbar lösning
för att genomföra den överenskommelse som ligger i botten för den större utbyggnaden av
E20 genom Västra Götaland. Med bakgrund i att förutsättningarna för planeringen har
ändrats sedan 2010 så behöver ett sådant arbete dock förhålla sig till att även nya grepp kan
behöva tas utifrån de erfarenheter som gjorts i det tidigare avbrutna projektet.

Ekonomisk bedömning
I nuläget bedöms inte ovanstående ställningstagande leda till några större kostnader. Dock
kan medel för utredningar samt bemanning krävas för olika utredningar och studier.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1.Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
2.Alingsås kommun anser inte att den utpekade bristen i sin helhet är åtgärdad. Övriga delar
och trafikplatser på sträckan samt en mer övergripande och långsiktig hantering av frågan
om E20 genom Alingsås kvarstår.

Beslutet ska skickas till
Trafikverket

Jenny Perslow
Tillväxtchef

Markus Thunberg
Infrastrukturstrateg
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