Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid:

2019-02-27, kl. 10:00

Plats:

Rådslaget, Rådhuset, Alingsås

Daniel Filipsson (M),
Ordförande

Anci Eyoum,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Information och överläggningar
A/ Genomförande handlingsplan Effekt - Implementera ett överflyttande av
verksamheten för funktionshinder från socialnämnden till vård- och
omsorgsnämnden, slutlig ekonomisk reglering
B/ Årsredovisning 2018 för kommunstyrelsen, 2019.145 KS
C/ Genomlysning socialnämnden, handlingsplan Effekt punkt # 1

2.

7.

Nya regler för ägar- och ledningsprövning för fristående verksamheter,
2019.142 KS
Genomförande handlingsplan Effekt - Implementera ett överflyttande av
verksamheten för funktionshinder från socialnämnden till vård- och
omsorgsnämnden, slutlig ekonomisk reglering, 2019.161 KS
Svar på motion - Föreningarnas Hus - Anna Hansson (MP), 2018.427
KS
Svar på motion - inför en-visselblåsarfunktion i Alingsås kommun Anita Brodén (L), 2018.373 KS
Ansökan om ekonomiskt bidrag för Alingsås ryttarsällskap 2019,
2019.101 KS
Uppföljning av policy för funktionshinderfrågor, 2018.647 KS

8.

Årsredovisning 2018 för kommunstyrelsen, 2019.145 KS

9.

Månadsrapport finanshantering 2019, januari, 2019.010 KS

10.

Genomlysning socialnämnden, handlingsplan Effekt punkt # 1,
2019.146 KS
Förslag till kommunstyrelsen - Tillsammans skapar vi Alingsås,
efterfrågan av dokumentets trohet, Anita Hedén-Unosson (S), 2018.261
KS
Förslag till kommunstyrelsen - Fokus på medborgardialog kring
utveckling av Alingsås – Anita Brodén (L), 2017.621 KS

3.

4.
5.
6.

11.

12.
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13.

14.
15.

Förslag till kommunstyrelsen - Ett etiskt ramverk mot korruption och
otillåten påverkan (punkterna 1-4) - Stefan Svensson (KD), 2018.365
KS
Råd för mänskliga rättigheter, förslag, 2019.130 KS
Motion angående införande av fri entré för pensionärer på Nolhaga
simhall - Martin Lindberg (V) (KF 30/1 -19), 2019.117 KS
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Nya regler för ägar- och
ledningsprövning för
fristående verksamheter
2
2019.142 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-18
Konrad Fredh

Kommunstyrelsen

2019.142 KS

Nya regler för ägar- och ledningsprövning för fristående
verksamheter
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 december 2018 § 114
att godkänna förslag till nya regler för ägar- och ledningsprövning för fristående
verksamheter och sända till kommunfullmäktige för beslut.
De nya reglerna föreslås då riksdagen den 7 juni 2018 beslutade att införa nya krav i
Skollagen, för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat
skolverksamhet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019. Det innebär krav på att
fristående verksamheters ägar- och ledningskrets ska vara insatta i de lagar och regler som
berör den verksamhet de bedriver (SFS 2018:1158). Detta innebär att Alingsås kommun som
tillsynsmyndighet för kommunens fristående förskolor och pedagogisk omsorg, behöver
revidera dokument och rutiner.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av barn- och ungdomsnämndens förslag och delar
nämndens uppfattning.
Den nya lagen innebär i korthet att kommunen vid godkännande av ny verksamhet ansvar
för att kontrollera att fristående verksamheters ägar- och ledningskrets är insatta i de lagar
och regler som berör den verksamhet de bedriver. Lagen ger kommunen rätt att ta ut avgift
vid godkännande av ny verksamhet och vid utökning av befintlig verksamhet. Avgiften ska
enligt kommunallagen basera sig på självkostnadsprincipen, dvs utgå ifrån den arbetstid och
de resurser som ärendeberedningen kräver.
Skolinspektionen har ansvar för tillsyn och godkännande av fristående grundskolor och de
har satt avgifter till 35 000 kronor för ansökan om nyetablering av fristående skola och 25
000 kronor för ansökan om utökning av befintligt godkännande.
Barn- och ungdomsnämndens bedömning är att handläggning av en fristående förskola inte
kräver lika mycket tid som vid Skolinspektionens handläggning av en fristående skola.
Rimliga avgiftsnivåer för Alingsås kommun skulle kunna vara 24 000 kronor för nyetablering
och 12 000 kronor för ansökan om utökat tillstånd.
Kommunledningskontoret ser positivt på att nämnden kan utföra sina åtaganden till lägre
kostnad och har inget att erinra mot förslaget.
Ekonomisk bedömning
Avgiftsnivåerna täcker den självkostnad barn- och ungdomsnämnden väntas ha och
påverkar därmed inte ekonomin, verken positivt eller negativt.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner barn- och ungdomsnämndens förslag i sin helhet gällande
nya regler för ägar- och ledningsprövning för fristående verksamheter.
Avgiftsnivåerna uppgår till:
Nyetablering av verksamhet: 24 000 kronor.
Ansökan om utökande av befintlig verksamhet: 12 000 kronor.
Beslutet ska skickas till
BUN

Kommunstyrelsen
Maria Standar
Kommundirektör

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-20
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handlingsplan Effekt Implementera ett
överflyttande av
verksamheten för
funktionshinder från
socialnämnden till vård- och
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omsorgsnämnden, slutlig
ekonomisk reglering
3
2019.161 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-18
Konrad Fredh

Kommunstyrelsen

2019.161 KS

Genomförande handlingsplan Effekt - Implementera ett
överflyttande av verksamheten för funktionshinder från
socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden, slutlig
ekonomisk reglering.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017 § 142 om den politiska handlingsplanen
Effekt. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017 § 159 om genomförandeplan av
handlingsplanen.
I handlingsplanen, under punkten Implementera ett överflyttande av verksamheten för
funktionshinder från socialnämnden till vård- och äldreomsorgsnämnden, beslutades att
samla kommunens funktionshinderverksamhet under dåvarande vård- och
äldreomsorgsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2017 § 251 att
verkställa flytten från 1 januari 2018.
Förvaltningens yttrande
I samband med beslutet i kommunfullmäktige den 13 december 2017 § 251 överfördes
budgetmedel från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden för att bedriva
verksamheten. I efterhand har det visat sig att samtliga kostnader som
funktionshinderverksamheten uppbär ej flyttats över då dessa återfunnits under andra
verksamhetskoder hos socialnämnden. Den verkliga kostnaden har dock enligt gällande
reglemente flyttats över till vård- och omsorgsnämnden, varvid en ramjustering nu bör göras.
Under 2018 gjordes interna fördelningar mellan nämnderna kring verksamheten och dess
kostnader. Under året har dessa fördelningar varit föremål för diskussioner och utgör fortsatt
en osäkerhetsfaktor när respektive nämnd beslutar om sin budget för 2019.
Kommunledningskontoret har utrett de ekonomiska förhållandena mellan nämnderna och gör
bedömningen att ramarna bör justeras. Socialnämndens ram bör minska 7,8 mnkr och vårdoch omsorgsnämndens ram bör öka med motsvarande belopp. Summan består avrundat till
mnkr i poster hänfört till:
Myndighetsavdelning
Lokalkostnad (Kolavägen)
IT-kostnader
Avdelningschef

5,0 mnkr
1,1 mnkr
0,8 mnkr
0,9 mnkr

Nämndernas respektive ansvarsområde framgår av respektive nämnds vid tid gällande
reglemente.
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Ekonomisk bedömning
Ur ett kommunövergripande perspektiv är ett beslut i ärendet kostnads- och budgetneutralt. I
sak flyttas ram mellan nämnder, nettot uppgår till noll.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Socialnämndens grundkommunbidrag sänks med 7,8 mnkr avseende slutreglering med
anledning av flytt av funktionshinderverksamheten till vård- och omsorgsnämnden.
Regleringen gäller från den 1 januari 2019.
Vård- och omsorgsnämndens grundkommunbidrag höjs med 7,8 mnkr avseende
slutreglering med anledning av flytt av funktionshinderverksamheten från socialnämnden.
Regleringen gäller från den 1 januari 2019.
Nämndernas respektive ansvarsområde framgår av respektive nämnds vid tid gällande
reglemente, i övrigt hanteras eventuella mellanhavanden och överenskommelser med
skriftliga avtal där kostnads- och utföraransvar framgår.

Beslutet ska skickas till
SN; VON

Kommunstyrelsen
Maria Standar
Kommundirektör

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-20
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Svar på motion Föreningarnas Hus - Anna
Hansson (MP)
4
2018.427 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-14
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2018.427 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Föreningarnas Hus
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har lämnat en motion till kommunfullmäktige den 5 september 2018,
§ 153, om att inrätta ett Föreningars Hus - för att skapa förutsättningar för ett blomstrande
föreningsliv i Alingsås kommun. Motionären yrkar att Alingsås kommun ska inrätta ett
Föreningars Hus.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 november 2018, § 211 att remittera
ärendet till dåvarande kultur- och fritidsnämnden. Den nybildade kultur- och
utbildningsnämnden behandlade ärendet den 16 januari 2019, § 14.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 16 januari 2019, § 14 med förslaget
att motionen avstyrks. Nämnden hänvisar till att det redan finns samlingslokaler som kan
nyttjas på det sättet motionären efterfrågar, och att det inte finns skäl att inrätta ytterligare ett
särskilt hus eller byggnad för föreningar (ett sk Föreningarnas Hus). I kommunens befintliga
samlingslokaler och mötesplatser finns resurser så som till exempel wifi, skrivare och
projektor, vilket gör att lokalerna skulle kunna användas mer till olika typer av
föreningsverksamhet.
Kommunledningskontoret instämmer med kultur- och utbildningsnämndens yttrande och har
inget ytterligare att tillägga.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att inrätta ett Föreningars hus skulle innebära kostnader, i vilken utsträckning är
dock svårt att säga beroende på vilken typ av lokal eller byggnad som är tänkt att användas.
Kostnader för ett Föreningars hus finns inte med i Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019
- 2021.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-14

Sida 13 av 238

Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-01-16

§ 14 2019.022 KUN

Remissvar: Motion - Föreningarnas Hus - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 5 september 2018, § 153 lämnat en
motion om att inrätta ett Föreningars Hus för att skapa förutsättningar för ett blomstrande
föreningsliv i Alingsås kommun. Motionären yrkar att Alingsås kommun ska inrätta ett
Föreningars Hus.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (§ 211) beslutade den 7 november att remittera ärendet till
dåvarande kultur- och fritidsnämnden. Den nybildade kultur- och utbildningsnämnden
besvarar remissen.
Beredning
Förvaltningan har i skrivelse den 11 januari angett följande:
Förvaltningen konstaterar att det finns en potential i ett bättre utnyttjande av redan befintliga
samlingslokaler och mötesplatser inom kommunen t.ex. i Kulturhuset, Arena Elva,
hembygdgårdsföreningarna, Nolhaga Slott, konferenslokal för föreningar i Nolhaga Parkbad,
skolor m.fl. Nämnda utrymmen kan användas av kultur- och föreningslivet för olika typer av
föreningsverksamhet och kan tillgodose behovet av en öppen, tillfällig eller flexibla
mötesplatser och aktiviteter för föreningar i Alingsås. Vid ett flertal av nämnda möteslokaler
kan föreningarna använda sig av befintligt café, wifi, skrivare, projektor m.m och därmed
använda gemensamma resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt.
Det finns således samlingslokaler som i dag kan nyttjas än mer resurseffektivt anser
förvaltningen att det inte finns skäl att inrätta ytterligare ett särskilt hus eller byggnad för
föreningar ett s.k. ”Föreningarnas Hus”. Härmed anser förvaltningen att det i dag redan finns
lokaler som kan nyttjas för detta ändamål.
Vad gäller frågan rörande stöd med samordning för ekonomiskt svaga föreningar skulle detta
kunna lösas med en föreningspool likt den som finns i Malmö och Göteborgs stad. Detta bör
dock föregås av en utredning och resurser behöver i så fall tillsättas för detta ändamål.
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget med de
förutsättningar och synpunkter som framgår av förvaltingens yttrande.
Yrkande
Jonathan Bessou (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut men med tillägget
att kultur- och utbildningsnämnden avstyrker motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Jonathan Bessou (M)
tilläggsyrkande och finner att Jonathan Bessou (M) tilläggsyrkande vunnit bifall.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-01-16

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget med de
förutsättningar och synpunkter som framgår av förvaltingens yttrande. Kultur- och
utbildningsnämnden avstyrker motionen.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 211 2018.427 KS

Motion - Föreningarnas Hus - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 5 september 2018, § 153 lämnat en
motion om att inrätta ett Föreningars Hus för att skapa förutsättningar för ett blomstrande
föreningsliv i Alingsås kommun.
Motionären yrkar att Alingsås kommun ska inrätta ett Föreningars Hus.

Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen remitteras till kultur- och fritidsnämnden.
Expedieras till
KFN

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-09-05

§ 153 2018.427 KS

Motion - Föreningarnas Hus - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) lämnar en motion om att inrätta ett Föreningars Hus för att skapa
förutsättningar för ett blomstrande föreningsliv i Alingsås kommun.
Motionären yrkar att Alingsås kommun ska inrätta ett Föreningars Hus.
Beslut
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Motion till Alingsås Kommunfullmäktige 2018-06-27

Föreningarnas Hus
Föreningslivet är en mycket viktig del av grundstrukturen i civilsamhället. I föreningslivet finns
möjligheter till social gemenskap, att träffa nya vänner och att uppleva och skapa tillsammans. Inom
föreningslivet återfinns väldigt många olika typer av verksamheter såsom idrott, sömnad, politik,
naturvistelser, musik, odling, teater, konstnärlig verksamhet, bokcirklar och mycket annat.
Föreningslivet och engagemanget där kan bidra till att skapa goda förutsättningar för social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det är en arena där människor av olika åldrar har möjlighet att
träffas för att tillsammans utvecklas och skapa. Den gynnar folkhälsan och bidrar med värdefulla
och stora insatser till samhället.
Det är viktigt att kommunen på ett så kraftfullt sätt som möjligt skapar förutsättningar för ett
blomstrande föreningsliv. Många föreningar är ekonomiskt svaga och behöver stöd med lokaler och
samordning. En god geografisk placering av verksamheterna är också viktigt för att den ska vara
lättillgänglig för så många som möjligt.
Med ett Föreningarnas Hus i Alingsås skulle föreningslivet kunna skapa en betydelsefull mötesplats
för alla människor. En mötesplats där även kontakter knyts mellan människor i olika föreningar.
Inrättandet av ett Föreningarnas Hus kan också skapa nya möjligheter för sysselsättningsprojekt och
spontanaktiviteter.
Där skulle det kunna finnas möjligheter för till exempel gemensamma funktioner såsom reception
och café, samt tillgång till skrivare/kopiator och internet. Gemensamma lokaler med exempelvis
biosittning för bio, teater och föreläsningar. Där skulle också kunna finnas möteslokaler att
låna/hyra och kontorsytor där varje förening kan hyra eget rum eller få del av en gemensam yta med
endast en hurts och skrivbord att förfoga över (minikontor).
Ett Föreningarnas Hus kan vara en arena för ideellt utvecklingsarbete, en central mötesplats för
delaktighet, samverkan och utveckling av det civila samhället i Alingsås kommun. Exempel på
kommuner som redan har ett Föreningarnas Hus är Örebro, Malmö, Lund, Luleå, Karlskoga,
Motala, och Skellefteå.
Jag yrkar att:
Alingsås kommun ska inrätta ett Föreningarnas Hus
Anna Hansson (MP)
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Svar på motion - inför envisselblåsarfunktion i
Alingsås kommun - Anita
Brodén (L)
5
2018.373 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-08
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2018.373 KS

Svar på motion – inför en visselblåsarfunktion i Alingsås
kommun
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kristina Grapenholm (L) och Jan Kesker (L) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2018, § 123, lämnat en motion angående
införande av en visselblåsarfunktion i Alingsås kommun. Visselblåsarfunktionen förslås vara
ett verktyg för anställda i Alingsås kommun för att slå larm om oegentligheter som
förekommer inom organisationen utan att riskera repressalier.
Kommunfullmäktige lämnade den 13 juni 2018, § 123, ärendet till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i sin tur den 15 augusti 2018, § 138,
att lämna ärendet till kommunledningskontoret för beredning.

Förvaltningens yttrande
I flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021, antagen av kommunfullmäktige den 12
december 2018, § 226, ges kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en visselblåsarfunktion
som ger anställda och invånare möjlighet att rapportera oegentligheter utan att drabbas av
negativa konsekvenser.
Kommunstyrelsen godkände den 4 februari 2019, § 25, flerårsstrategi för kommunstyrelsen
2019-2021 i vilken ansvaret att införa en visselblåsarfunktion tilldelas stabsavdelningen. I och
med antagandet av flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 bör motionen anses
besvarad.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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Cecilia Knutsson
Stabschef
Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-08

Malin Lindholm
KommunjuristCecilia Knutsson,
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-08-15

§ 138 2018.373 KS

Motion - inför en-visselblåsarfunktion i Alingsås kommun - Anita Brodén
(L)
Ärendebeskrivning

Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kristina Grapenholm (L) och Jan Kesker (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 123 lämnat en motion om att införa en
visselblåsarfunktion i Alingsås med följande innehåll:
Liberalerna har vid flera tillfällen påtalat behovet av en visselblåsarfunktion i Alingsås
kommun. Vår bedömning är att behovet av denna funktion blivit allt viktigare varför vi
valt att lyfta frågan i kommunfullmäktige i form av en motion.
En visselblåsare påtalar oegentligheter som förekommer, oftast i personens
organisation.
Visselblåsare har oftast drabbats av kännbara konsekvenser för sitt civilkurage, som
exempelvis avskedande eller omplacering.
Liberalerna menar att alla i en tillitsfull kultur skall tillåtas larma när oegentligheter
uppdagas, utan att drabbas av negativa konsekvenser.
Den 1 januari 2017 trädde i Sverige en ny skyddslagstiftning för visselblåsare i kraft,
med syftet att förenkla skyddet för visselblåsare och göra regelverket mer
lättöverskådligt och användbart än tidigare.
Det särskilda skyddet som införts innebär ett förbud för arbetsgivare att utsätta en
arbetstagare för repressalier som en följd av att arbetstagaren larmat om s.k.
allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.
Mot bakgrund av detta yrkar Liberalerna i Alingsås att en visselblåsarfunktion införs.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslut

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

Klk

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-06-13

§ 123 2018.373 KS

Motion - inför en-visselblåsarfunktion i Alingsås kommun - Anita Brodén
(L)
Ärendebeskrivning

Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kristina Grapenholm (L) och Jan Kesker (L) lämnar
en motion om att införa en visselblåsarfunktion i Alingsås med följande innehåll:
Liberalerna har vid flera tillfällen påtalat behovet av en visselblåsarfunktion i Alingsås
kommun. Vår bedömning är att behovet av denna funktion blivit allt viktigare varför vi
valt att lyfta frågan i kommunfullmäktige i form av en motion.
En visselblåsare påtalar oegentligheter som förekommer, oftast i personens
organisation.
Visselblåsare har oftast drabbats av kännbara konsekvenser för sitt civilkurage, som
exempelvis avskedande eller omplacering.
Liberalerna menar att alla i en tillitsfull kultur skall tillåtas larma när oegentligheter
uppdagas, utan att drabbas av negativa konsekvenser.
Den 1 januari 2017 trädde i Sverige en ny skyddslagstiftning för visselblåsare i kraft,
med syftet att förenkla skyddet för visselblåsare och göra regelverket mer
lättöverskådligt och användbart än tidigare.
Det särskilda skyddet som införts innebär ett förbud för arbetsgivare att utsätta en
arbetstagare för repressalier som en följd av att arbetstagaren larmat om s.k.
allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.
Mot bakgrund av detta yrkar Liberalerna i Alingsås att en visselblåsarfunktion införs.
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Motion till Kommunfullmäktige
Inför en visselblåsarfunktion i Alingsås.
Liberalerna har vid flera tillfällen påtalat behovet av en visselblåsarfunktion i
Alingsås kommun. Vår bedömning är att behovet av denna funktion blivit allt
viktigare varför vi valt att lyfta frågan i Kommunfullmäktige i form av en motion.
En visselblåsare påtalar oegentligheter som förekommer, oftast i personens
organisation.
Visselblåsare har oftast drabbats av kännbara konsekvenser för sitt civilkurage, som
exempelvis avskedande eller omplacering.
Liberalerna menar att alla i en tillitsfull kultur skall tillåtas larma när oegentligheter
uppdagas, utan att drabbas av negativa konsekvenser.
Den 1 januari 2017 trädde i Sverige en ny skyddslagstiftning för visselblåsare i kraft,
med syftet att förenkla skyddet för visselblåsare och göra regelverket mer
lättöverskådligt och användbart än tidigare.
Det särskilda skyddet som införts innebär ett förbud för arbetsgivare att utsätta en
arbetstagare för repressalier som en följd av att arbetstagaren larmat om s.k. allvarliga
missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet
Mot bakgrund av detta yrkar Liberalerna i Alingsås att en visselblåsarfunktion införs.
Alingsås den 22/5 2018
Anita Brodén, L
Per Palm, L
Kristina Grapenholm, L
Jan Kesker, L

Sida 24 av 238

Ansökan om ekonomiskt
bidrag för Alingsås
ryttarsällskap 2019
6
2019.101 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-14
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.101 KS

Ansökan om ekonomiskt bidrag för Alingsås Ryttarsällskap
Ärendebeskrivning
Alingsås Ryttarsällskap inkom under januari 2019 med en ansökan om ekonomiskt bidrag.
Styrelsen i Alingsås Ryttarsällskap föreslår att det beslut som fattades av kommunstyrelsen
dem 20 maj 2017, § 109, ska gälla i sin helhet och med den långsiktighet som var den
uttryckliga avsikten i beslutet.
Det finns en lång historik kring Alingsås Ryttarsällskap som redogörs för nedan.
Alingsås Ryttarsällskap beviljades enligt fullmäktigebeslut den 26 maj 1993, § 74, kommunal
borgen på 1 870 tkr för uppförande av ny ridmanege.
År 2006 beviljades Alingsås Ryttarsällskap borgen för lån på maximalt 7 mnkr för uppförande
av nytt stall och ridhus, med hänvisning till verksamhetens särskilda värde och art. Borgen
var tio år och den årliga amorteringen minst 200 tkr per år (2006-10-25, KF § 157).
År 2009 beviljades föreningen amorteringsfrihet för perioden 1 oktober 2009 - 31 december
2010 (2009-11-18, KF § 195).
Efter förnyad ansökan från Ryttarsällskapet förlängdes amorteringsfrihet till att omfatta även
år 2011 och år 2012 (2011-04-27, KF § 56). I ett separat ärende ansökte föreningen
samtidigt om borgen för ytterligare 600 tkr, vilket beviljades av kommunfullmäktige, § 57,
med följande förbehåll:
Under förutsättning att ytterligare pantsättning inte görs i klubbens fasta egendom eller att
ytterligare avyttring inte sker av hela eller delar av fastighetsbeståndet medger
kommunfullmäktige att Alingsås Ryttarsällskap erhåller kommunal borgen på aktuellt lån med
följande villkor:






Alingsås Ryttarsällskap erhåller kommunal borgen på ytterligare 600 tkr.
Alingsås Ryttarsällskap ska från och med den 1 januari 2013 årligen amortera totalt
325 tkr på den totala låneskulden med kommunal borgen.
Lånets löptid, borgensförbindelsens längd, får inte överstiga 5 år.
Kommunen ska äga rätt till full insyn i ridklubbens ekonomi.
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i dialog med ridklubben följa upp klubbens
utveckling.

Under våren 2012 beviljades föreningen 235 tkr i bidrag, utöver ordinarie anläggningsbidrag
på 200 tkr (2012-05-28, KS §112), samtidigt som kultur- och fritidsnämnden tidigarelade 100
tkr i anläggningsbidrag.
I slutet av år 2012 beviljades föreningen ytterligare extra bidrag med 100 tkr från kultur- och
fritidsnämnden och 225 tkr från kommunstyrelsen (2012-12-10, KS § 212). I juni 2013
beviljades Alingsås Ryttarsällskap amorteringsfrihet under 2013 i syfte att kortsiktigt
stabilisera föreningens ekonomi. (2013-06-19, KF § 101) Dessutom beviljades
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kommunstyrelsen ett tilläggsanslag om maximalt 1 000 tkr under 2013 för bidrag till Alingsås
Ryttarsällskap.
I ansökan inkommen i februari 2014 ansöker Alingsås Ryttarsällskap om kommunens hjälp
för en mer långsiktig lösning vad gäller lån och amorteringar. Kommunfullmäktige beslutade
den 26 mars 2014, § 45 att avslå Alingsås Ryttarsällskaps ansökan om förlängd kommunal
borgen. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att lösa samtliga lån med kommunal borgen eller
där pantförskrivning i fastigheten föreligger, i syfte att överta fastigheten och därefter
vidareförsälja fastigheten till Fabs AB.
Ett arbete genomfördes för att genomföra en försäljning. Köpekontrakt togs fram och
villkorades att gälla om arrendeavtal undertecknades. Det arrendeavtal som därefter togs
fram villkorades att gälla om kommunstyrelsen godkände det samma vid sitt sammanträde
den 2 februari år 2015. Försäljningen fullföljdes inte, då arrendeavtalet aldrig godkändes. Att
försäljningen inte genomfördes hade flertalet orsaker. Den hyreskostnad som framräknades
för Alingsås Ryttarsällskap vid en överlåtelse hade varit svår, eller till och med omöjlig, för
föreningen att hantera med nuvarande ekonomi. Alingsås Ryttarsällskap har också själva
förordat ett fortsatt eget ägande, där frivilliginsatser kan bidra till att hålla nere kostnader.
Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2014, § 45, kan därmed inte genomföras gällande
punkt 2 och punkt 3, vilket avser uppdrag till kommunstyrelsen gällande övertagande av
fastighet samt gällande vidareförsäljning av fastighet till Fabs AB.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2015, § 213, att skuldavskrivning sker med 2
mnkr, att en amorteringsplan upprättas på 2,5 mnkr för Alingsås Ryttarsällskap (regressrätt)
samt att Alingsås Ryttarsällskap erhåller ett utökat föreningsbidrag med 1 mnkr/år.
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2017, § 109, att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att upprätta en samlad räntefri amorteringsplan, för de båda lån som kommunen har
löst in, för Alingsås Ryttarsällskap. Kommunstyrelsen beslutade vidare att hanteringen av det
utökade föreningsbidraget för Alingsås Ryttarsällskap om 1,0 mnkr/år för år 2018 och framåt
skulle hanteras i flerårsstrategi 2018-2020.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 2017, § 220, att beakta ärendet om Alingsås
Ryttarsällskap. Kommunstyrelsen fick 1 mnkr i tillfälligt kommunbidrag år 2018. Inga medel
avsattes kommande år.
Förvaltningens yttrande
Alingsås Ryttarsällskap har en skuld till kommunen om ungefär 3,4 mnkr. Gällande
amorteringsplan fastställer att lånet löper utan ränta och att den årliga amorteringen uppgår
till 0,5 mnkr per år. Enligt amorteringsplanen kommer skulden vara reglerad i slutet av år
2025.
Enligt inkommen ansökan med tillhörande bilagor från Alingsås Ryttarsällskap framgår att
Alingsås Ryttarsällskap kommer ha svårigheter att hantera sin amortering utan det tidigare
årliga kommunala bidraget om 1,0 mnkr. Det framgår av ansökan att amorteringen är
avhängig det tidigare årliga kommunala bidraget om 1,0 mnkr. I sammanhanget ska nämnas
att Alingsås Ryttarsällskap får föreningsbidrag från kommunen genom kultur- och
utbildningsnämnden. Utöver detta har Alingsås Ryttarsällskap tidigare erhållit ytterligare
föreningsbidrag från kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret anser att ansökan från Alingsås Ryttarsällskap ska avslås med
hänvisning till likställighetsprincipen. Kommunledningskontoret gör bedömning att det inte är
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skäligt att ge ett generellt bidrag till Alingsås Ryttarsällskap för att Alingsås Ryttarsällskap
ska kunna hantera sin räntefria amorteringsplan gentemot kommunen.
Ekonomisk bedömning
Det finns inga avsatta budgetmedel hos kommunstyrelsen för att hantera föreningsbidrag.
Om kommunstyrelsen väljer att bevilja ansökan från Alingsås Ryttarsällskap behöver
kommunstyrelsen hantera kostnaden inom tilldelad ram.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Ansökan från Alingsås Ryttarsällskap avslås.

Beslutet ska skickas till
Alingsås Ryttarsällskap

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-20
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ARS budget 2019
Benämning
Ridavgifter
Medlemsavgifter
Stallavgifter
Banhyra
Läger/kurser
Clear Round
Cafeteria
Hopptävlingar
Hoppträning Anna Emanuelsson
Dressyrtävlingar
Sponsring
Försäljning klubbkläder
Ungdomssektionen
Hyra Röda Huset
Erhållna statliga bidrag
Erhållna kommunala bidrag (LOK + anläggningsbidrag)
Övriga bidrag
Kostn. Lektionshästar
Kostn. Skoning
Kostn. Veterinär
Inköp hö
Inköp kraftfoder m.m.
Inköp strö
Inköp tävlingspriser
Kostn. Hopptävling
Kostn. Dressyrtävling
Gödselhantering
Inköp klubbkläder
Hoppträning Anna Emanuelsson
Kostnader ungdomssektionen
Kostn. Kurser, clinics
Sv. Ridsportsförbundet försäkring
Avgift Västragötalands RSF
Tiokronan Västra Götalands RSF
Inköp cafeteria
Lokalkostnader
El för belysning
Vatten och avlopp
Reparation och underhåll av lokaler
Övriga lokalkostnader
Renhållning
Reparation och underhåll
Förbrukningsinventarier
Programvaror
Förbrukningsmaterial
Drivmedel
Fsk & skatt Fordon

Budgeterat
2100000
165000
750000
50000
250000
100000
100000
300000
120000
100000
100000
50000
30000
54000
120000
280000
50000
-100000
-200000
-70000
-450000
-50000
-100000
-60000
-40000
-20000
-30000
-40000
-120000
-10000
-80000
-50000
-17000
-7000
-45000
-50000
-240000
-5000
-100000
-50000
-10000
-100000
-15000
-5000
-25000
-20000
-1200
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Reparationer Fordon
Telefon
Postbefordran
Företagsförsäkringar
Försäkring hästar
Revisionsarvode
Redovisningstjänster
Bankkostnader
Övriga externa kostnader
Löner
Sjuklön
Lönebidrag
Bilersättning skattefri
Övriga lönekostnader (arbetsgivaravgifter m.m.)
FORA
Övriga gruppförsäkringspremier
Övriga personalkostnader
Amortering Bank
Avskr. Byggnader
Avskr. Maskiner inventarier
Avskr. Hästar
Räntekostnader
Summa:

-20000
-12000
-6000
-40000
-120000
-15000
-35000
-15000
-15000
-2160000
-10 000
640000
-3000
-830000
-80000
-5000
-15000
-70000
-320000
-25000
-80000
-9000
-626200
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Uppföljning av policy för
funktionshinderfrågor
7
2018.647 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-20
Robert Gustafsson

Kommunstyrelsen

2018.647 KS

Uppföljning av policy för funktionshinderfrågor i Alingsås
kommun
Ärendebeskrivning
I policyn för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun, antagen av kommunfullmäktige den 23
mars 2011, § 34 framgår att en samlad utvärdering av policyn skall göras i slutet av varje
mandatperiod. Någon uppföljning gjordes inte för mandatperioden 2011-2014.
Förvaltningens yttrande
Policyn utgår från Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Konventionen har antagits av Sveriges riksdag och den trädde i kraft i
Sverige januari 2009. Sverige har därmed juridiskt förbundit sig att främja, skydda och
säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Grundtanken i reglerna är
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning inom samhällets alla
områden. Konventionen består av ett antal artiklar som listar nödvändiga åtgärder inom
samtliga livsområden och kan användas som riktlinjer för vilka åtgärder som behövs för att
personer med funktionsnedsättning ska få sina rättigheter uppfyllda.
Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor skall vara en naturlig del i all kommunal
planering och budgetarbete men också ett verktyg i det dagliga livet för att kunna förverkliga
målen med policyn.
Under mandatperioden 2015-2018 har det gjorts en hel del i arbetet att främja, skydda och
säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den offentliga miljön ute blir
mer tillgänglig för allt fler. Bland annat anpassas busshållplatser, lekplatser och badplatser.
Personal utbildas i diskrimineringslagen, prova på utbildningar och andra relevanta
utbildningar för att göra ett så bra jobb som möjligt i mötet med kommuninvånarna.
Renoveringar, tillbyggnationer och nybyggnationer utgår från VG-riktlinjerna och blir
tillgängligare. Utförligare beskrivning finns i bilagan.
Uppföljningen visar att verksamheterna arbetar med åtgärder för att uppnå jämlikhet där alla
kan vara delaktiga på så lika villkor som möjligt, men att mycket arbete kvarstår. Arbetet med
tillgänglighetsdatabasen (TD) har varit bra för att uppmärksamma vilka hinder som finns
offentliga miljöer. Det arbete som ligger framför är nu att åtgärda dessa hinder. Ett
rättighetsbaserat arbetssätt är en naturlig väg att gå för att få fler kommuninvånare att känna
sig bemötta på ett jämlikt sätt och även en tydlig struktur för medarbetare att se sin yrkesroll
som skyldighetsbärare jämtemot rättighetsbärarna.

Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär ingen kostnad för verksamheten.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
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Uppföljningen av policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun godkänns.

Beslutet ska skickas till
Alla nämnder och bolag, förvaltningschefer, KF

Cecilia Knutsson
Stabschef

Robert Gustafsson
Mänskliga rättighetsstrateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-20
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Uppföljning av policy för funktionshinderfrågor,
mandatperioden 2015-2018
Inledning
Policyn utgår från Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Konventionen har antagits av Sveriges riksdag och den trädde i kraft i
Sverige januari 2009. Sverige har därmed juridiskt förbundit sig att främja, skydda och
säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Grundtanken i reglerna är
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning inom samhällets alla
områden. Konventionen består av ett antal artiklar som listar nödvändiga åtgärder inom
samtliga livsområden och kan användas som riktlinjer för vilka åtgärder som behövs för att
personer med funktionsnedsättning ska få sina rättigheter uppfyllda.
Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor skall vara en naturlig del i all kommunal
planering och budgetarbete men också ett verktyg i det dagliga livet för att kunna förverkliga
målen med policyn.
Det är viktigt att komma ihåg att skilja på funktionsnedsättning och funktionshinder, där
funktionshinder kommer från ett samspel mellan personer med funktionsnedsättningar och
hinder som är betingade av attityder och miljön, vilka motverkar deras fulla och verkliga
deltagande i samhället på lika villkor som andra. Ett tillgängligt samhälle är bra för alla, men
nödvändigt för att fler personer med funktionsnedsättning skall kunna bli delaktiga i
samhällslivet. Fysisk tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet. Kommunen har ett stort
ansvar för många verksamheter som är nära knutna till invånarna. Det handlar om
tillgänglighet till bostäder, publika lokaler, allmänna platser och kommunens egna
verksamheter. Det handlar också om tillgänglig information, där det är viktigt att kunna
tillgodose behovet utifrån olika funktionsnedsättningar. Men det är också en stor utmaning
inte minst med tanke på det stora antal människor som kommit som flyktingar och som också
har rätt till information. Vi som kommun är skyldighetsbärare gentemot medborgarna som är
rättighetsbärare och måste därför se till att mänskliga rättigheter kan åtnjutas av alla och att
ingen diskrimineras.
Policyn har fyra huvudområden, medvetenhet/bemötande, tillgänglighet, delaktighet samt
samordning/samverkan som. Här nedan kommer först en sammafattning hur det samlade
arbetet med förbättringar för en ökad delaktighet för fler i våra verksamheter. En hel del är
gjort och påbörjat men det finns en hel del kvar att uträtta i vår strävan att bli en kommun för
alla.
Uppföljningen visar att Alingsås kommun är på rätt väg med arbetet kring
funktionshinderfrågor, men för att uppnå jämlikhet där alla kan vara delaktiga på så lika
villkor som möjligt behöver arbetet intensifieras. Ett rättighetsbaserat arbetssätt är en naturlig
väg för att få fler kommuninvånare att känna sig bemötta på ett jämlikt sätt och även en tydlig
struktur för medarbetare att se sin yrkesroll som skyldighetsbärare jämtemot
rättighetsbärarna.
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Medvetenhet/bemötande
Sammafattningsvis sker det en del i organisationen när det handlar om att öka kunskapen
kring funktionshinderfrågor. Det är en bit kvar tills alla invånare har samma möjlighet att delta
i samhällslivet på lika villkor eller blir bemötta på ett jämlikt sätt. Viktigt är att fortsätta arbetet
med att utbilda både anställd personal och förtroendevalda i funktionshinderfrågor och
diskrimineringslagen.
Tillgänglighet
Genom tydligare lagstiftning och att vi har antagit att följa VG-riktlinjerna bygger vi nya
lokaler som är tillgängliga för fler, inte minst skolor och Nolhaga Parkbad. Även genom
Tillgänglighetsdatabasen (TD) och TD-inventeringen är det enklare att se vilka enkelt
avhjälpta hinder som kan åtgärdas. Det mesta är inventerat och nu krävs en plan för att
åtgärda dessa enkelt avhjälpta hinder (EAH).
Tillgängligheten av kommunens tjänster har blivit bättre genom digitalisering. Information ut
till invånarna genom till exempel genom ”kommunen i korthet” och TD.
Digitalisering av fler tjänster och ökat inflytande är indikatorer som behöver fortsatt
utveckling. Utvecklingen av den nya hemsidan kommer öka tillgängligheten för invånarna.
Delaktighet
Kom Loss-mässan som lyfter fram och uppmuntrar till rörelse och aktiviter för personer med
funktionsnedsättning. TD hjälper till att kunna planera besöket i kommunens offentliga lokaler
och parker. VG-riktlinjerna som följs vid nybyggnation, renoveringar och tillbyggnationer ger
bättre delaktighet för alla invånare. Lekplatser och Gräsbadet vid Gerdsken har
tillgänglighetsanpassats.
Samordning/samverkan
Internt är Funktionshindernätverket navet för att samarbeta vidare i arbetet för ett samhälle
tillgängligt för så många som möjligt. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är forum för
dialog mellan intresseföreningar och tjänstepersoner och förtroendevalda.
Här nedan följer nämndernas och bolagens redovisning av uppföljningen av vad de har gjort
utifrån policyn.
Medvetenhet/bemötande, Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet
och engagerade medarbetare (mål 5)
Öka kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd personal och förtroendevalda.
KoF




Inför att Nolhaga Parkbad öppnar i början av 2019 genomför förvaltningen särskild
information till personalen som berör hur den nya anläggningen är anpassad till
personer med funktionsvariation. Det handlar bland annat om att gå igenom alla de
olika anpassningar som finns i byggnaden så som hissar till simbassäng samt olika
anordningar i de tillgänglighetsanpassade omklädningsrummen.
Kulturskolans medarbetare har haft särskild kompetensutveckling kring hur
undervisning för barn och unga med funktionsvariationer kan genomföras.
Medarbetarna vid den öppna och riktade ungdomsverksamheten har fört samtal om
inkludering och delaktighet i ungdomsgrupper.
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Dialog i dessa frågor sker i forum såsom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, lokala
samverkansforum, arbetsmiljöronder, arbetslagsmöten och introduktion av
nyanställda.
Integrationsavdelningen har haft samarbete med socialförvaltningen och
Arbetsförmedelingen i syfte att öka kunskapen om hur arbetet med LSS-frågor ske
och vilka insatser som behöver göras. Extra stöd och tid avsätts för personer med
intellektuella funktionsvariationer och samarbete finns gällande individer vid
vuxenutbildningen och svenska för invandrare (SFI).
I samband med att förvaltningschef har deltagit på möten med rådet för
funktionshinderfrågor, har frågan diskuterats på ledningsgrupp vilket indirekt kan
bidra till en ökad kunskap.

I verksamheterna fortbildats personal kontinuerligt kring att göra lärmiljöer tillgängliga
i förskola, grundskola och grundsärskola. Det gäller bl a Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) och barn i behov av särskilt stöd Specialpedagogiska
myndigheten (SPSM) med SPSMs studiepaket och SPMs Datematerial tillgängliga
lärmiljöer som finns för förskola till gymnasiet. (Delaktighet, Attityd, Tillgänglighet,
Elever). Ett annat exempel är TAKK (tecken som alternativ och kompletterande
kommunikation) i förskolan för att främja språkutveckling och arbeta med
språkstörningar. Riktade insatser har gjorts kring fortbildning för personal som har
barn med hörselnedsättning och andra funktionsnedsättningar.

TN


Anställda har fått möjlighet att delta på Prova-på utbildning ”Hur svårt kan det va”
anordnat av kommunens funktionshinderstrateg. Personal som arbetar med planering
av den fysiska miljön har gått denna utbildning. Representanter från dessa
avdelningar deltog i den Nationella tillgänglighetskonferensen i Alingsås hösten 2014.
Frågan tas upp löpande i planeringsfasen av våra olika projekt och åtgärder.



Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling till personal inom
funktionshinderområdet. Under de senaste åren har ett flertal satsningar genomförts
inom framför allt bemötandefrågor där personal har tagit del av föreläsningar och
utbildningar som har hållits av erkända profiler inom funktionshinderområdet, såsom
Nåkkve Balldin och Helene Tranquist, Även utbildning av personal i Motiverande
samtal (MI) har genomförts. Vidare har en pedagogorganisation byggts upp i
förvaltningen i syfte att säkerställa att kunskap hålls levande och hela tiden utvecklas
i det vardagliga arbetet nära brukaren. Våren 2017 togs ett gemensamt pedagogiskt
förhållningssätt fram som gäller för hela funktionshinderområdet (LSS och SoL). All
personal inom funktionshinderområdet ska utgå från denna och implementering har
skett genom internutbildningar. Socialnämnden har informerats om det pedagogiska
förhållningssättet på ett av nämndens sammanträden under våren 2017.

SN

VÄN


Sedan januari 2018 ingår avdelningen för funktionsstöd och LSS myndighetsutövning
i Vård- och äldreomsorgsnämnden. Syftet med överflyttningen av funktionsstöd och
LSS myndighetsutövning var att uppnå effektivare resursutnyttjande och
3
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samordningsvinster. Sammanslagningen har fungerat väl och ett bra samarbete
föreligger. Sammanslagningen har bidragit till att kunskapen om funktionshinderfrågor
har ökat hos förtroendevalda genom att Vård- och äldreomsorgsnämnden fått
utbildning i LSS lagstiftningen för att kunna ta beslut inom det utökade
ansvarsområdet. Kunskapen har även ökat hos anställd personal genom att
gemensamma chefsträffar hålls för samtliga chefer inom den nya förvaltningen och
genom en ny gemensam Myndighetsavdelning.
Alingsås Energi
 Vi utbildar fackombud, chefer och skyddsombud i AFS 2015:4 och
diskrimineringslagen. Vi har också framtagit en policy och en handlingsplan mot
diskriminering och kränkande särbehandling.
Alingsåshem
 Förtroendevalda från vår styrelse och våra medarbetare (förvaltare och projektledare)
har aktivt deltagit på de utbildningar som kommunledningskontoret har erbjudit under
mandatperioden. Flera utbildningstillfällen har varit skräddasydda för vår verksamhet
vilket medfört ett högt deltagande från oss.
KS




Prova-på utbildningar har genomförts 2015, 2016 samt 2017, dessa har varit ett bra
sätt att sprida förståelse och kunskap.
Informerar internt kring nyheter inom funktionshinderområdet exempelvis ny
diskrimineringslag om bristande tillgänglighet från och med januari 2015.
Pågående arbete kring jämställdhets- och mångfaldsarbete där
funktionshinderperspektivet är en del.

Alla barn inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan skall genom information få ökad
medvetenhet om funktionshinderfrågor.
UN


BUN


Elever som är elevskyddsombud genomgår utbildning där frågor inom
funktionshinderområdet är aktuella.

I skollag, läroplan och kursplaner framgår allas lika värde och mänskliga rättigheter
och att arbeta för att öka medvetande bland barn och elever och hos
vårdnadshavare. Liksom svar ovan för personal. Elever i skolår 5 har varit målgrupp
för KOM LOSS mässan som har varit en gemensam återkommande aktivitet under 5
år. Se info om KOM LOSS på kommunens hemsida. Information till näringslivet och
övriga kommuninvånare

KS


Införandet av tillgänglighets- och bemötandepriset som KRF har delat ut är ett sätt att
öka medvetenhet inom näringslivet och kommuninvånarna kring
funktionshindersfrågor.
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Tillgänglighet, A,B och C; Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet
och engagerade medarbetare (mål 5). D: Alingsås kommun leder utvecklingen mot ett
ekologiskt hållbart samhälle (mål 1).
A) Alla medborgare skall ha tillgång till offentliga lokaler och allmänna platser.

KoF













Överlag är förvaltningens lokaler anpassade för alla invånare och det finns hiss och
dörröppnare i lokalerna.
Vid renovering en av Nolhaga Parkbad har ett stort fokus legat på att
tillgänglighetanpassa anläggningen. Utöver branschens allmänna byggkrav avseende
detta har följande bland annat genomförts:
En simbassäng är utformad så att golvet går att hissa upp och ner för att anpassa sig
till olika målgruppers behov. Denna bassäng kan även reglera temperaturen upp till
33 grader.
Olika liftar och liftbord kommer att användas för lättare kunna ta sig i och ur
bassängerna.
Anläggningens omklädningsrum och duschutrymmen har anpassats och det finns
medföljandeomklädningsrum med duschbrits och personlyft. I duschrummen finns
särskilda tillgänglighetsanpassade platser, duschstolar osv.
Dörröppnare i armbågshöjd samt tröskelfria passager.
I Parkbadets receptionsdel finns det en lägre del som är vänder sig till rullstolsburna.
Under perioden har också Kulturhuset renoverats och byggts ut och
tillgänglighetsfrågorna stod även vid denna renovering i fokus. Under 2018 har också
Kulturhusets hörselslingeutrustning utvecklats och ytterligare förbättringar kommer att
genomföras vid utrymmet runt scenen.
Vid Alströmergymnasiet följs tillgängligheten upp vid arbetsmiljöronder i syfte att
skapa en tillgänglighetsanpassad skola. Exempelvis säkerställs att grundläggande
funktioner som tillgänglighet via dörrar och toaletter är funktionsdugliga. Under
perioden har vissa dörrar anpassats med automatiska dörröppnare som kan styras
med fjärrkontroll eller fast öppnare. Orienteringen kring lokaler har tydliggjorts genom
skyltar och taktila skyltar. Det har även påbörjats en projektering av
tillgänglighetsanspassning för idrottshallen, vilket omfattar entré samt
omklädningsrum.
Lokalerna i Utbildningens hus där Campus Alingsås och Integrationsavdelningen
bedriver verksamhet är tillgänglighetsanpassade. Under våren 2018 gjorde
räddningstjänsten en utvärdering av särskild utbildning för vuxnas placering i
Utbildningens hus och bedömde att placeringen var godkänd ur ett
utrymningsperspektiv. Bärstol köptes även in för att ytterligare förstärka snabb
utrymning.

UN


Vid Alströmergymnasiet följs tillgängligheten upp vid arbetsmiljöronder i syfte att
skapa en tillgänglighetsanpassad skola. Exempelvis säkerställs att grundläggande
funktioner som tillgänglighet via dörrar och toaletter är funktionsdugliga. Under
perioden har vissa dörrar anpassats med automatiska dörröppnare som kan styras
med fjärrkontroll eller fast öppnare. Orienteringen kring lokaler har tydliggjorts genom
skyltar och taktila skyltar. Det har även påbörjats en projektering av
tillgänglighetsanspassning för idrottshallen, vilket omfattar entré samt
omklädningsrum.
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Lokalerna i Utbildningens hus där Campus Alingsås och Integrationsavdelningen
bedriver verksamhet är tillgänglighetsanpassade. Under våren 2018 gjorde
räddningstjänsten en utvärdering av särskild utbildning för vuxnas placering i
Utbildningens hus och bedömde att placeringen var godkänd ur ett
utrymningsperspektiv. Bärstol köptes även in för att ytterligare förstärka snabb
utrymning.

Samhällsbyggnadskontoret arbetar just nu med att förbättra tillgängligheten i entrén,
bland annat planeras en självservicestation är mer tillgänglig för rullstolsburna. I
samband med detta kommer också informationen i entrén ses över och ett mer
lättillgängligt språk användas. Digital självservice är utgångspunkten för entrén.
Alingsåshem är hyresvärd för våra lokaler.

Verksamheten är i stort tillgänglighetsanpassad, men ytterligare insatser behövs.
Insatser vidtas kontinuerliget efter behov. Nya lokaler är alltid
tillgänglighetsanpassade och även utemiljöer.

TN


Vid projektering och anläggningar i den fysiska utemiljön tillämpas ”Tillgängliga och
användbara miljöer. Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet” i så stor
utsträckning det är möjligt. Nivåskillnader, lutningar, skötsel etc tas med i planeringen.



Tillgänglighetsperspektivet beaktas alltid när förvaltningen ska in i nya lokaler och
anpassningar görs vid behov. I samband med nybyggnation av förvaltningens lokaler
2016- 2017 beaktades detta särskilt.

SN

VÄN


Samtliga lokaler tillgänglighetsanpassats, exempelvis äldreboenden. När
verksamheten söker nya lokaler är tillgänglighet ett krav. Medverkat i projekt
Tillgänglighetsdatabasen.

Alingsås Energi
 Ljuset, Södra Strömgatan 5. I kundmottagningen har det gjorts möjligt för rullstolar
och för dem som inte kan gå i trappor att ta sig upp för en lågt lutande ”ramp”.
Dörrarna är försedda med automatisk öppning via knapp, eller om
receptionspersonalen ser det inifrån hjälper de till med öppningen.
Alingsåshem
 Bolaget har avsatt investeringsmedel särskilt riktade till tillgänglighetshöjande
åtgärder. Vi har under 2018 tagit fram en mer konkret lista över vilka åtgärder som
ska vidtas. Den listan har vi börjat beta av under hösten 2018. I Rådhuset har vi t.ex.
börjat åtgärda enkelt avhjälpta hinder.
 Utöver ovanstående görs det tillgänglighetshöjande åtgärder i alla större
ombyggnationer av lokaler.
6
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KS





Under mandatperioden har det skett en implementering av VG-regionens riktlinjer och
standard för fysisk tillgänglighet. Nu är det en självklarhet i detaljplaner för
nybyggnation.
2015 anställdes en tillgänglighetsstrateg med inriktning på VG-riktlinjer och TD. 2018
finns ingen sådan tjänst kvar. Tillgänglighetsstrategen bemötte behovet av
tillgänglighetsperspektivet vid planering av nya områden samt byggnation och
nyförhyrning av kommunala lokaler.
Tillgänglighetsdatabasen (TD), inventering har skett av de flesta kommunala
verksamheterna så som skolor, parker, kulturhuset, Nolhaga parkbad. Uppföljning av
rapporter och avlägsnande av enkelt avhjälpta hinder är nästa steg i arbetet med TD.
Alingsåshem har börjat åtgärda EAH i rådhuset.

B) Kommunens information skall finnas tillgänglig för alla medborgare

UN



SBN


BUN


I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har alla elever ett personligt lärverktyg
(sk.1:1 datorer) vilket möjliggör inläsningstjänst, talsyntes och andra digitala
hjälpmedel.
Vuxenutbildningen har ett statligt uppdrag att erbjuda flexibel och individanpassad
undervisning. Eleverna erbjuds att låna digitala lärverktyg under skoltid vilket också
möjliggör dessa tjänster. Övriga tillgänglighetsanpassade tjänster är Arena för
lärande, e-tjänster, tillgänglighet för besök och personlig service.
Integrationsavdelningen arbetar ständigt med individanpassad kommunikation vilket
kan ske genom översättningar, muntlig information med och utan tolk, skriftlig
information tillsammans med handläggare och kommunikation genom bilder.

Kommunikatör ser löpande över innehållet på hemsidan och arbetar med att såväl
språk som områden/frågor ska bli mer lättillgängliga. Vid behov har också sökande
informerats om möjlighet till tolk, vilket också använts i något ärende.

I verksamheten har barn och elever tillgång till olika läromedel, i skolår 7-9 har alla
elever ett personligt lärverktyg, i skolår f-6 delar elever lärverktyg, men barn i behov
av särskilt stöd kan ha ett personligt lärverktyg. Via lärverktyg kan elever få tillgång till
inläsningstjänst och talsyntes, samt andra läromedel. Informations-kanaler är för
vårdansahavare Arena för lärande och för allmänhet hemsida. Andra åtgärder för
tillgänglighet är e-tjänster, tillgänglighet för besök och personlig service

TN


Före produktion av informationsskyltar har t.ex. kommunens tillgänglighetsstrateg
konsulterats. Annonsering i lokalpress, information på sociala medier



Under senaste åren har en utveckling skett när det gäller bildstöd i form av
bildskärmar och instruktionsbilder. Som exempel kan nämnas användandet av
skärmar för information om möten i förvaltningsbyggnaden samt att bildstöd har

SN
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använts vid genomförandet av brukarundersökningar. Ambitionen är att all
information som förvaltningen lämnar ut till kommuninvånare i form av broschyrer
eller information på Alingsås kommuns hemsida har ett tydligt och enkelt språk, så
kallat klarspråk.
VÄN


Verksamheten arbetar med att uppdatera hemsidan och hålla våra broschyrer
uppdaterade. Verksamheten har exempelvis medverkat på Kom Loss mässan.
Information finns i Tillgänglighetsdatabasen. Vi medverkar även på Plus55 mässa
och på Mötesplats Funktionshinder.

Alingsås Energi
 Alingsås Energi har en hemsida som ständigt uppdateras med aktuell information.
Vårt nyhetsbrev, Energiflödet, som kommer digitalt eller via post om man som kund
hellre önskar detta. Vi arbetar med sociala medier, t. ex Linkedin, Facebook och
Instagram för att nå ut med information om störningar i vårt elnät mm. Felanmälan,
flyttanmälan mm gör man enkelt via länkar på vår hemsida. Som kund kan man logga
in på Mina Sidor där man kan utföra enklare ärenden samt ta fram information om
t.ex. fakturor och elförbrukning.
Alingsåshem
 Bolaget har under senaste åren haft ambitionen att hemsidan och annan information
till hyresgäster skrivs i klarspråk. Vi använder oss av t.ex. verktyget LIX
(Läsbarhetsindex) som stöd i det här arbetet. Vi försöker medvetet skriva enkelt och
begripligt språk i all vår information internt och externt.
KS





Kommunen i korthet var ett bra redskap att nå ut med information via sociala medier
så att fler kunde ta del av information.
Arbetar på en ny hemsida, kommer att bli mer tillgänglig.
Implementerat Klarspråk i förvaltningarna.
Fortsätter arbetet med att förenkla dialogen med kommuninvånarna.

C) Tillgänglighetsperspektivet skall finnas med vid upphandling av varor och tjänster
samt vid anlitande av konsulter.
UN


SBN


Vid upphandling av möbler och pedagogiskt material beaktas
tillgänglighetsperspektivet. Under 2017 och 2018 upphandlades ett digitalt
examinationssystem för nämndens samtliga elever. Stor vikt lades på
tillgänglighetsanpassning för samtliga elever och i synnerhet för elever med speciella
behov. Exempel på anpassningar i det digitala examinationssystemet är talsyntes,
responsiv design samt förstoring och förminskning av visuell yta och elever har
möjlighet att svara genom text, bild och ljud.

Vi följer de anvisningar som finns internt i kommunen för vad som gäller för
upphandlingar.

8
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Via upphandlingsenheten och i upphandlingsunderlag.

TN


Riktlinjerna ”Tillgängliga och användbara miljöer. Riktlinjer och standard för fysisk
tillgänglighet” anges t.ex. många gånger som krav i förfrågningsunderlag vid
upphandling av projekteringskonsulter. Tillgänglighetsperspektivet vägs in i
projektering och planering.



Den största mängden tjänster som förvaltningen upphandlar är placeringar. Då det är
frågan om individuella placeringar utifrån individuella bedömningar är
tillgänglighetsperspektivet tillgodosett. I de individuella bedömningarna tas särskild
hänsyn till funktionsvariationer. Vid upphandling av konsulter följer förvaltningen
kommunens regelverk.

SN

VÄN


I upphandlingar har vi haft önskemål om krav på socialt samhällsansvar med
mångfald men det har ännu inte kommit med som krav. Vid upphandling av
nybyggnation finns alltid tillgänglighetsperspektivet med

Alingsås Energi
 Alingsås Energi Nät AB upphandlar de mesta av sina behov antingen genom
samupphandling med kommunen, systerbolag eller inköpscentraler. När man gör
egna upphandlingar är dessa ofta specialiserade för våra anläggningar och tjänster
där tillgänglighetsaspekter inte är uppenbara (t. ex driftmaterial och tekniska
anläggningar). I andra fall kan det finnas uppenbara aspekter, t. ex. när vi upphandlar
om/tillbyggnation av egna byggnader och då ställs det tillgänglighetskrav.
KS


Genomgång och information om tillgänglighet och VG-riktlinjer för personal på
upphandling, våren 2017.

D) Kollektivtrafik som tillgodoser medborgarnas behov av kollektiva transporter

KS


Arbetet med att tillgänglighetsanpassa hållplatser fortsätter.

Delaktighet, A; I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt (10). I Alingsås
skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktig hållbar utveckling (11). B; I Alingsås finns goda
möjligheter till arbete och företagande(2), I Alingsås ger utbildning kunskaper för en
dynamisk framtid (8). C; I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och
föreningsliv (9)
A) Personer med funktionsnedsättning skall ha lika möjligheter att delta i samhällslivet
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ÖN


KoF


I Överförmyndarnämndens grunduppdrag ingår att hjälpa människor som inte kan
företräda sig själva genom att utse ställföreträdare. Ytterligare åtgärder har inte
genomförts.

Se åtgärder under tillgänglighet

UN



SBN


BUN


Samtliga elever, med eller utan funktionsnedsättning, ska enligt nationella
styrdokument vara delaktiga i sin utbildning.
Samtligaindivider inom Integrationsavdelningens verksamhet bjuds in till aktiviteter
och samhällsinformation oavsett funktionsförmåga. Aktiviteter anpassas efter behov
och personer kan få stöd i resor och ta sig till aktiviteter vid behov innan LSS eller
annat stöd har kommit igång.

Lagstiftningens minimikrav vad gäller byggnation finns i PBL och BBR, vilket innebär
att lagstiftaren ställer krav på viss tillgänglighet i samband med framförallt
nybyggnation men också vid vissa ombyggnationer. Tillgänglighetsperspektivet finns
också med i detaljplaneringen, och MR-strateg deltar i vissa plangrupper för att
särskilt bevaka frågan.

Alla barn och elever ska vara delaktiga i förskolan och skolan, det ingår i vårt
huvuduppdrag. Att utveckla tillgängliga lärmiljöer är ett ständigt pågående arbete.
Vad gäller fysisk tillgänglighet är den relativt god i alla förskolor och skolor och även
förvaltningskontor. Åtgärder vidtas med fastighetsägaren vid behov. Vid ny- och
ombyggnation görs åtgärder för att öka fysisk tillgänglighet. När det gäller övriga
funktionsnedsättningar arbetar verksamheten konstant med att utveckla lärmiljöer och
med kompetensutveckling inom t ex npf.

TN


Konkreta åtgärder i parkmiljö är t.ex. olika typer av tillgänglighetsanpassade
parkmöbler, tillgängliga gångvägar/ramper till nya anläggningar. Förbättrad belysning.



Ökade möjligheter för sysselsättning på dagtid har skapats för personer med psykisk
ohälsa i form av verksamheten Gläntan, vilket är en öppen insats som ej kräver
biståndsbeslut. Genom verksamheten får personer som tidigare riskerat isolering en
meningsfull sysselsättning i syfte att må bättre och ges ökade förutsättningar till
delaktighet i samhällslivet.

SN

VÄN


Ingår i Avdelningen för funktionsstöds uppdrag att alla brukare ska kunna leva som
andra och ha goda levnadsvillkor och ta del av samhällslivet i övrigt.
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Alingsåshem
 Alla våra renoveringar och nybyggnationer har genomförts med extra omsorg för att
öka tillgängligheten. Exempelvis Noltorpshöjd och Trollskogen är innovativa
byggprojekt utifrån den höga graden av fysisk tillgänglighet som skapats i dessa
fastigheter. Byggprojekten anses vara sverigeunika inom just fysisk tillgänglighet.
 I samband med att vi bygger nya skolor och förskolor följer vi alltid Västra
Götalandsregionens riktlinjer för tillgänglighet för publika delar. Vi har under 2018
varit behjälplig både för Vård- och äldreomsorgen och Barn- och
ungdomsförvaltningen att definiera vilka publika delar som omfattas i kommunens
äldreboenden och i förskolor och skolor i samband med framtagandet av
ramprogram. Ramprogrammen ska användas som en riktlinje vid större om, -till- och
nybyggnationer av förskolor, skolor och äldreboenden i Alingsås kommun och där
tillgänglighet är en viktig del.
KS



Kom Loss- mässan har arrangerats 2015, 2016 samt 2017 med uppehåll under 2018.
En föreningsmässa för att visa utbudet av aktiviteter för personer med
funktionsnedsättningar.
TD gör det möjligt att planera sitt besök för personer med funktionsnedsättning.

B) Skapa möjlighet för personer med funktionsnedsättning att ha tillgång till ett
meningsfullt arbete/aktivitet eller utbildning.

ÖN


Inga åtgärder har genomförts och bedöms inte genomförbar för
Överförmyndarnämnden.



Utbildningsmöjligheter ges på gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna,
där utbildningen anpassas utefter elever behov. Stor vikt läggs vid att hitta rätt
praktikplatser för elever på gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen.
Gällande gymnasieskolan i övrigt så sker anpassning genom samtal med elev,
mentor, elevhälsoteam och rektor.

UN

SBN


BUN


Samhällsbyggnadskontoret har i den löpande verksamheten person från
arbetsmarknadsenheten, vilket har fallit mycket väl ut för såväl verksamheten som för
individen.

Se tidigare svar, samt att det finns några lönebidrags anställningar i förvaltningen.

TN


Vid anläggande av nya lekplatser/ upprustning av befintliga lekplatser är ökad
tillgänglighet ett krav, åtminstone en del av lekplatsen ska vara tillgänglighetsanpassad. Exempelvis Nolhaga lekplats och Parkgatans lekplats i Sollebrunn.
11
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SN


VÄN


Under våren 2018 startade verksamheten Kompassen, vilket till skillnad från Gläntan
är en beviljad insats. Kompassen syftar till att skapa en meningsfull sysselsättning för
personer som annars riskerar att isolera sig eller som har behov av att skapa en
struktur i sin tillvaro. Målsättningen är att så många som möjligt ska kunna slussas
vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering via arbetsmarknadsenheten.
Arbetsmarknadsenheten skräddarsyr arbetslivsinriktade insatser för att kunna
tillgodose individuella behov. Målet är att rusta den enskilde för att kunna komma
vidare i utbildning och arbete.

Ingår i Avdelningen för funktionsstöd uppdrag att alla brukare har meningsfullt arbete
och fritid utifrån insats.

Alingsås Energi
 Vi har under flera års tid haft samarbete med Slussen och tillhandahållit en
praktikplats för en person med funktionsnedsättning
Alingsåshem
 Vi har permanent en praktikplats för personer med funktionsnedsättning genom AME.
Praktikplatsen har varit tillsatt under de två senaste åren.
KS


Ansökningsprocessen förenklad genom färre frågor i offentliga jobb. Fortsatt översyn
av digitala ansökningsformulär så att de är tillgänglighetsanpassade samt fortsatt
arbete för att få fram fler praktikplatser inom Alingsås kommun.

C) Personer med funktionsnedsättning skall ha lika möjligheter till kultur- och
fritidsaktiviteter.
KoF





Förvaltningen har kontinuerlig dialog med Alingsås hem när det gäller utvecklingen av
de tillgänglighetsanpassade lokaler och sporthallar som förvaltningen hyr ut till
idrottsföreningar och enskilda. Kulturhusets verksamheter har ett samarbete med
särskolorna i Alingsås för att skapa ett anpassat och särskilt riktat utbud för de med
intellektuella funktionsvariationer. Bibliotekets utbud av inläst litteratur ökar ständigt
och blir alltmer lättillgängligt i takt med den tekniska utvecklingen utvecklas.
Verksamheten vid kulturhuset riktar sig till alla i samhället och finns det svårigheter att
ta del av dess utbud finns det möjlighet till riktad service till denna målgrupp. Exempel
på riktad service är museets uppsökande verksamhet på äldreboenden och ”Boken
kommer” vilket är en service där biblioteket kör hem böcker till den som inte själv kan
ta sig till biblioteket på grund av en funktionsvariation eller sjukdom.
Under 2018 har kultur- och fritidsnämnden genomfört en funktionshinderanpassning
av Gräsbadet vid sjön Gerdsken.
Under flera år har förvaltningen varit med och ansvarat för föreningsmässan ”Kom
loss”. Detta var en mässa som kommunen arrangerade tillsammans med Västra
Götalandsregionen och Parasport/Västergötland, för att skapa en ökad tillgänglighet,
delaktighet och hälsa. Oavsett funktionsförmåga ska en person kunna delta i
12
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fritidsaktiviteter. Vid mässan deltog föreningar som har verksamhet eller som önskade
starta verksamhet där personer med funktionsvariationer kunde delta.

Samordning/samverkan I Alingsås finns valfrihet och självbestämmande (6). I Alingsås
skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktig hållbar utveckling (11)
Bättre samarbets-former mellan kommunala nämnder/förvaltningar/bolag i frågor som
berör personer med funktionsnedsättning
KoF


KoF deltar i funktionshindernätverket, i kommunens råd för funktionshinder- frågor
samt i BUS-samverkan

ÖN


Överförmyndarnämnden medverkar i Kommunala rådet för funktionshinder- frågor en
gång per år. Överförmyndarhandläggare är ute på verksamheters olika APT och
föreläser om överförmyndarnämndens verksamhet.



Möten sker med funktionshindersnätverket, sammanträde med Kommunala rådet för
funktionshinder, delaktighet med Kom loss-mässan. Regelbundna möten sker med
Alingsåshem för att säkerställa de krav som finns på en modern gymnasieskola. I
övrigt sker samverkan inom BUS med berörda nämnder, Närvårdssamverkan/SAMLA
samt Västbus

UN

SBN

BUN


Funktionshindernätverket, kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

Årligt möte med KFR och samverkan inom BUS – med berörda nämnder, samt
Närvårdssamverkan/ SAMLA och Västbus, samt Specialpedagogiska myndigheten

TN


Representanter från gatu- och parkavdelningarna har regelbundet deltagit i
funktionshindernätverkets möten. De har också tillsammans med representanter från
de förtroendevalda årligen deltagit i möten anordnade av Kommunala Rådet för
Funktionshinderfrågor t.ex. Dialogdagen. Likaså deltog representanter från gatu- och
parkavdelningarna i VG-gruppen under den tid den var verksam (2014-2016).



Förvaltningen har deltagit i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor som är ett
forum där olika intresseorganisationer deltar tillsammans med socialnämnden, vårdoch omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden.

SN

VÄN


Vid samverkansmöten kring barn/unga lämnas alltid information vilket stöd som finns
och på vilket sätt olika verksamheteter kan bidra. Samverkansmöten med
13
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professionella inom förskola, grundskola och med gymnasiesärskolan har syftet att
öka kunskapen om vad som styr LSS-lagstiftningen och hur vi på bästa sätt
tillsammans kan stödja. Förslag på utvecklingsområde är hur man på ett mer
effektfullt sätt kan anpassa gymnasieskolan för ungdomar med autismdiagnoser. Idag
får elever flytta och bo på internat för att få en fungerande skolgång. Någon särskild
information till barn-och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden har inte lämnats.
Samverkan sker även inom områden Psykisk ohälsa, försörjningsstöd, missbruk,
Familjehemssekreterare med Socialförvaltningen. Dessutom kontaktperson för
lägenhetsfrågor -Alingsåshem, kontaktperson för lägenhetsfrågor och lokaler-externa
fastighetsbolag, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Habiliteringen inom VG regionen
samt privata företag gällande praktikplatser för deltagare inom verksamheten.
Alingsåshem
 Vi har deltagit aktivt i funktionshindernätverket och på dialogmöten med KRF. Vi har
även varit delaktiga i Kom loss-mässan de år som den har genomförts i kommunen.
KS


Samordna arbetet kring det förvaltningsövergripande nätverket för
funktionshinderfrågor. Kontinuerlig kontakt med förvaltningar i frågor som rör
tillgänglighet.

Former för samverkan mellan kommunen och föreningar för personer med
funktionsnedsättning
KS



Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Kom Loss-mässan

2019-02-20
Robert Gustafsson
MR-strateg, Kommunledningskontoret
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Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll
2018-11-19

§ 63 2018.175 KFN

Uppföljning av Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor
Ärendebeskrivning
Den 23 mars 2011 § 34 antog kommunfullmäktige en policy för funktionhinderfrågor. Policyn
gäller för alla kommunala verksamheter, nämnder samt de av kommunen helägda eller
delägda bolagen. Kommunstyrelsen har en övergripande och samordnande funktion i detta
arbete samt ansvar för uppföljning av policyn. En samlad utvärdering av policyn skall göras i
slutet av mandatperioden. Kommunledningskontoret har därför skickat ut frågor till
nämnderna och bolagen för att kunna följa upp arbetet med policyn. Frågorna rör följande
områden:
 Medvetenhet/bemötande
 Tillgänglighet
 Delaktighet
 Samordning/samverkan
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 7 november angett följande:
Följande uppgifter finns att redovisa från kultur- och fritidsnämnden:

Detta område rör frågor avseende hur förvaltningen har bidragit till att kunskapen om
funktionshinderfrågor hos anställd personal och förtroendevalda har ökat.
Inför att Nolhaga Parkbad öppnar i början av 2019 genomför förvaltningen särskild
information till personalen som berör hur den nya anläggningen är anpassad till personer
med funktionsvariation. Det handlar bland annat om att gå igenom alla de olika anpassningar
som finns i byggnaden så som hissar till simbassäng samt olika anordningar i de
tillgänglighetsanpassade omklädningsrummen.
Kulturskolans medarbetare har haft särskild kompetensutveckling kring hur undervisning för
barn och unga med funktionsvariationer kan genomföras. Medarbetarna vid den öppna och
riktade ungdomsverksamheten har fört samtal om inkludering och delaktighet i
ungdomsgrupper.

Detta område rör bland annat frågor hur förvaltningen har tillgängliggjort offentliga lokaler
och allmänna platser.
Överlag är förvaltningens lokaler anpassade för alla invånare och det finns hiss och
dörröppnare i lokalerna.
Vid renovering en av Nolhaga Parkbad har ett stort fokus legat på att tillgänglighetanpassa
anläggningen. Utöver branschens allmänna byggkrav avseende detta har följande bland
annat genomförts:
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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En simbassäng är utformad så att golvet går att hissa upp och ner för att anpassa sig till olika
målgruppers behov. Denna bassäng kan även reglera temperaturen upp till 33 grader.
Olika liftar och liftbord kommer att användas för lättare kunna ta sig i och ur bassängerna.
Anläggningens omklädningsrum och duschutrymmen har anpassats och det finns
medföljandeomklädningsrum med duschbrits och personlyft. I duschrummen finns särskilda
tillgänglighetsanpassade platser, duschstolar osv.
Dörröppnare i armbågshöjd samt tröskelfria passager.
I Parkbadets receptionsdel finns det en lägre del som är vänder sig till rullstolsburna.
Under perioden har också Kulturhuset renoverats och byggts ut och tillgänglighetsfrågorna
stod även vid denna renovering i fokus. Under 2018 har också Kulturhusets
hörselslingeutrustning utvecklats och ytterligare förbättringar kommer att genomföras vid
utrymmet runt scenen.

Detta område rör frågor avseende hur förvaltningen tillgodoser att personer med
funktionsvariationer har lika möjligheter att delta i kultur- och fritidsaktiviteter.
Förvaltningen har kontinuerlig dialog med Alingsås hem när det gäller utvecklingen av de
tillgänglighetsanpassade lokaler och sporthallar som förvaltningen hyr ut till idrottsföreningar
och enskilda. Kulturhusets verksamheter har ett samarbete med särskolorna i Alingsås för att
skapa ett anpassat och särskilt riktat utbud för de med intellektuella funktionsvariationer.
Bibliotekets utbud av inläst litteratur ökar ständigt och blir alltmer lättillgängligt i takt med den
tekniska utvecklingen utvecklas. Verksamheten vid kulturhuset riktar sig till alla i samhället
och finns det svårigheter att ta del av dess utbud finns det möjlighet till riktad service till
denna målgrupp. Exempel på riktad service är museets uppsökande verksamhet på
äldreboenden och ”Boken kommer” vilket är en service där biblioteket kör hem böcker till den
som inte själv kan ta sig till biblioteket på grund av en funktionsvariation eller sjukdom.
Under 2018 har kultur- och fritidsnämnden genomfört en funktionshinderanpassning av
Gräsbadet vid sjön Gerdsken.
Under flera år har förvaltningen varit med och ansvarat för föreningsmässan ”Kom loss”.
Detta var en mässa som kommunen arrangerade tillsammans med Västra
Götalandsregionen och Parasport/Västergötland, för att skapa en ökad tillgänglighet,
delaktighet och hälsa. Oavsett funktionsförmåga ska en person kunna delta i fritidsaktiviteter.
Vid mässan deltog föreningar som har verksamhet eller som önskade starta verksamhet där
personer med funktionsvariationer kunde delta.
Kultur- och fritidsförvaltningen deltar i kommunen Råd för funktionshinderfrågor samt i BUSsamverkan.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 november § 35.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen avseende funktionshinderfrågorna.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras till
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Remiss

Instans

2018-10-25
Sida 1 (1)

Kommunledningskontoret
Handläggare

Robert Gustafsson
Telefon

0322-61 61 51

Samtliga nämnder och bolag

e-postadress

robert.gustafsson@alingsas.se

Dnr 2018.647 KS

Begäran om svar
Följebrev till nämnder inför utvärdering av Alingsås kommuns policy för
funktionshinderfrågor
Kommentar
Bifogat finner ni ett frågeformulär angående den uppföljning av Alingsås
kommuns policy för funktionshinderfrågor som ska göras varje år. Svarsdatum
är satt utifrån att ärendet ska behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott
den 5 december 2018.

Remissinstanser
Samtliga nämnder och bolag

Svar ska ha inkommit senast: 9 november 2018
Yttrandet skickas till kommunstyrelsen för diarieföring.

Med vänlig hälsning
Julia Johansson
Registrator

Bilaga:
Brev till nämnderna angående utvärdering av Alingsås kommuns policy för
funktionshinderfrågor

Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Rådhuset, Stora torget
Telefon: 0322-61 60 00  Fax: 0322-61 67 30  E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se 
Webbplats: www.alingsas.se
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Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor
Antagen av kommunfullmäktige 23 mars 2011, § 34.

Inledning
Policyn utgår från Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Konventionen har antagits av Sveriges riksdag och den
trädde i kraft i Sverige januari 2009. Sverige har därmed juridiskt förbundit sig att
främja, skydda och säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Grundtanken i reglerna är delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning inom samhällets alla områden. Konventionen består av ett antal
artiklar som listar nödvändiga åtgärder inom samtliga livsområden och kan användas
som riktlinjer för vilka åtgärder som behövs för att personer med funktionsnedsättning
ska få sina rättigheter uppfyllda.
Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor skall vara en naturlig del i all
kommunal planering och budgetarbete men också ett verktyg i det dagliga livet för att
kunna förverkliga målen med policyn.
Det är viktigt att komma ihåg att skilja på funktionsnedsättning och funktionshinder,
där funktionshinder kommer från ett samspel mellan personer med
funktionsnedsättningar och hinder som är betingade av attityder och miljön, vilka
motverkar deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.
Ansvar och uppföljning
Policyn skall gälla för alla kommunala verksamheter, nämnder samt av kommunen
helägda eller delägda bolag. Kommunstyrelsen har en övergripande och
samordnande funktion. Socialnämnden, som enligt sitt reglemente har personer med
funktionsnedsättning som målgrupp, är sakkunnig inom området.
Nämnderna skall komplettera policyn med handlingsplaner. Dessa skall visa vilka
konkreta åtgärdsförslag som krävs för att nå målsättningen om full tillgänglighet och
delaktighet inom respektive nämnds ansvarsområde. Konkreta mål och åtgärder skall
inarbetas i kommun- och nämndbudget.
Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av policyn. Uppföljning regleras enligt
kommunens styrmodell. En samlad utvärdering av policyn skall göras i slutet av
mandatperioden.
Nu är det dags att samla in vad de olika nämnderna har gjort för handlingsplaner för
att komplettera policyn. Det här är en bra tid att se tillbaka på allt bra arbete som
läggs ner ute i nämnder/förvaltningar/bolag för att alla invånare ska kännas sig
välkomna/ delaktiga i ert arbete, inte minst personer med funktionsnedsättning.

Frågeformuleringarna bygger på de strategier som är uppställda i policyn och vilka
som är ansvariga är satta inom parentes efter frågeställningen. Svar ska vara
inskickat till robert.gustafsson@alingsas.se senast 9/11 -18.
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Medvetenhet/bemötande
-

-

Hur har ni bidragit till att kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd
personal och förtroendevalda har ökat? (Alla nämnder/bolag)
Hur har ni spridit information för att öka medvetandet om funktionshinderfrågor
inom förskola, grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen? (Barnoch ungdomsnämnden, Utbildningsnämnden)
Hur har näringslivet och övriga kommuninvånare fått information kring
funktionshinderfrågor? (Kommunstyrelsen)

Tillgänglighet
-

Vad har ni gjort för att era offentliga lokaler och allmänna platser är mer
tillgängliga för alla invånare? (Alla nämnder/bolag)
Hur har arbetat för att ha information tillgänglig för alla invånare? (Alla
nämnder/bolag)
På vilket sätt har ni beaktat tillgänglighetsperspektivet i upphandling av varor
och tjänster samt vid anlitande av konsulter? (Alla nämnder/bolag)
Vilka insatser har gjorts för att tillgodose invånarnas behov av kollektiva
transporter? (Kommunstyrelsen)

Delaktighet
-

-

Vilka åtgärder har gjorts för att personer med funktionsnedsättning har givits
lika möjligheter att delta i samhällslivet? (Alla nämnder/bolag)
Vilka möjligheter har ni skapat för att personer med funktionsnedsättning har
fått tillgång till meningsfullt arbete/aktivitet eller utbildning? (Alla
nämnder/bolag)
Hur tillgodoser ni att personer med funktionsnedsättning har lika möjligheter till
kultur- och fritidsaktiviteter? (Kultur- och fritidsnämnden)

Samordning/samverkan
-

-

Vilka samarbetsformer mellan nämnder/förvaltningar/bolag, som berör
personer med funktionsnedsättning, har ni varit delaktiga i under nuvarande
mandatperiod? (Alla nämnder/bolag)
Vilka former för samverkan mellan kommunen och föreningar för personer
med funktionsnedsättningar finns? (kommunstyrelsen)
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Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2018-11-19

§ 189 2018.189 SBN

Uppföljning av Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor
Ärendebeskrivning
Samtliga nämnder och bolag har fått ett frågeformulär angående den uppföljning av Alingsås
kommuns policy för funktionshinderfrågor som ska göras varje år. Alingsås kommuns policy
för funktionshinderfrågor vilken antogs av kommunfullmäktige 23 mars 2011, § 34.
Svarsdatum är satt utifrån att ärendet ska behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott den
5 december 2018.
Nedan redovisas svar på de frågor som är ställda till alla nämnder/bolag alternativt till
samhällsbyggnadsnämnden.
Medvetenhet/bemötande
Hur har ni bidragit till att kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd personal och
förtroendevalda har ökat? (Alla nämnder/bolag). I samband med att förvaltningschef har
deltagit på möten med rådet för funktionshinderfrågor, har frågan diskuterats på
ledningsgrupp vilket indirekt kan bidra till en ökad kunskap.
Tillgänglighet
Vad har ni gjort för att era offentliga lokaler och allmänna platser är mer tillgängliga för alla
invånare? (Alla nämnder/bolag). Samhällsbyggnadskontoret arbetar just nu med att förbättra
tillgängligheten i entrén, bland annat planeras en självservicestation är mer tillgänglig för
rullstolsburna. I samband med detta kommer också informationen i entrén ses över och ett
mer lättillgängligt språk användas. Digital självservice är utgångspunkten för entrén.
Alingsåshem är hyresvärd för våra lokaler.
Hur har arbetat för att ha information tillgänglig för alla invånare? (Alla nämnder/bolag).
Kommunikatör ser löpande över innehållet på hemsidan och arbetar med att såväl språk som
områden/frågor ska bli mer lättillgängliga. Vid behov har också sökande informerats om
möjlighet till tolk, vilket också använts i något ärende.
På vilket sätt har ni beaktat tillgänglighetsperspektivet i upphandling av varor och tjänster
samt vid anlitande av konsulter? (Alla nämnder/bolag). Vi följer de anvisningar som finns
intern i kommunen för vad som gäller för upphandlingar.
Delaktighet
Vilka åtgärder har gjorts för att personer med funktionsnedsättning har givits lika möjligheter
att delta i samhällslivet? (Alla nämnder/bolag). Lagstiftningens minimikrav vad gäller
byggnation finns i PBL och BBR, vilket innebär att lagstiftaren ställer krav på viss
tillgänglighet i samband med framförallt nybyggnation men också vid vissa ombyggnationer.
Tillgänglighetsperspektivet finns också med i detaljplaneringen, och MR-strateg deltar i vissa
plangrupper för att särskilt bevaka frågan.
Vilka möjligheter har ni skapat för att personer med funktionsnedsättning har fått tillgång till
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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meningsfullt arbete/aktivitet eller utbildning? (Alla nämnder/bolag).
Samhällsbyggnadskontoret har i den löpande verksamheten person från
arbetsmarknadsenheten, vilket har fallit mycket väl ut för såväl verksamheten som för
individen.
Samordning/samverkan
Vilka samarbetsformer mellan nämnder/förvaltningar/bolag, som berör personer med
funktionsnedsättning, har ni varit delaktiga i under nuvarande mandatperiod? (Alla
nämnder/bolag). Funktionshinderrådet
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-11-12, § 159.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontoret svar på frågor enligt ovan och
lämnar dem som svar på remissen till kommunstyrelsen.
Expedieras till
KS
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Socialnämnden
Protokoll
2018-11-27

§ 110 2018.186 SN

Uppföljning av Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor, antagen i kommunfullmäktige 23 mars
2011, § 34, utgår från Förenta nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Konventionen är antagen av Sveriges riksdag och trädde i kraft 2009.
Sverige har därmed förbundit sig att främja, skydda och säkerställa rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.
Policyn gäller för alla kommunala verksamheter, nämnder samt av kommunen helägda eller
delägda bolag. Vilka strategier som varje nämnd/ bolag ansvarar för framgår av policyn.
Kommunstyrelsen har en övergripande och samordnande funktion och ansvarar för
uppföljning av policyn, vilket ska ske i slutet av mandatperioden.
Målen i policyn utgår från följande områden:
Medvetenhet/ bemötande
Tillgänglighet
Delaktighet
Samordning/samverkan
Enligt remiss (2018.647 KS) ska samtliga nämnder och bolag senast 9 november redovisa
svar på frågeformuleringar som bygger på de uppställda strategierna som finns kopplade till
målen. Uppskov har därefter beviljats till nämndens sammanträde den 27 november.
Beredning
Förvaltningens arbete med de strategier som finns framtagna i policyn beskrivs i
förvaltningens svar på frågeformuleringarna.
Förtydligande
Av policyn framgår att socialnämnden genom sitt reglemente har personer med
funktionsnedsättning som målgrupp och därmed är sakkunniga i området. Sedan januari
2018 ansvarar vård- och äldreomsorgsnämnden för funktionshinderverksamheten (LSS) och
socialnämnden har kvar målgruppen inom socialpsykiatri (SoL).
Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2018-11-13, § 485, med tillägg till
förslag till beslut att i socialnämndens handlingsplan utifrån policyn ska det ingå installation
av ljudförstärkare i det största konferensrummet.

Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens svar på uppföljning av kommunens
policy för funktionshinderfrågor.
I socialnämndens handlingsplan utifrån policyn ska det ingå installation av ljudförstärkare i
det största konferensrummet.
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Socialnämnden
Protokoll
2018-11-27

Expedieras till
Kommunstyrelsen
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Datum: 2018-11-06
Handläggare:Sofia Landén
Beteckning: 2018.186 SN

Socialnämndens svar på uppföljning av Alingsås kommuns
policy för funktionshinderfrågor
Nedan följer en redovisning av nämndens arbete under mandatperioden utifrån de
frågeformuleringar som bygger på de uppställda strategierna som finns kopplade till
målen.

Medvetenhet/ bemötande
Hur har ni bidragit till att kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd
personal och förtroendevalda har ökat?
Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling till personal inom
funktionshinderområdet. Under de senaste åren har ett flertal satsningar genomförts
inom framför allt bemötandefrågor där personal har tagit del av föreläsningar och
utbildningar som har hållits av erkända profiler inom funktionshinderområdet, såsom
Nåkkve Balldin och Helene Tranquist, Även utbildning av personal i Motiverande
samtal (MI) har genomförts. Vidare har en pedagogorganisation byggts upp i
förvaltningen i syfte att säkerställa att kunskap hålls levande och hela tiden
utvecklas i det vardagliga arbetet nära brukaren.
Våren 2017 togs ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt fram som gäller för
hela funktionshinderområdet (LSS och SoL). All personal inom
funktionshinderområdet ska utgå från denna och implementering har skett genom
internutbildningar. Socialnämnden har informerats om det pedagogiska
förhållningssättet på ett av nämndens sammanträden under våren 2017.

Tillgänglighet
Vad har ni gjort för att era offentliga lokaler och allmänna platser är mer
tillgängliga för alla invånare?
Tillgänglighetsperspektivet beaktas alltid när förvaltningen ska in i nya lokaler och
anpassningar görs vid behov. I samband med nybyggnation av förvaltningens
lokaler 2016- 2017 beaktades detta särskilt.
Hur har ni arbetat för att ha information tillgänglig för alla invånare?
Under senaste åren har en utveckling skett när det gäller bildstöd i form av
bildskärmar och instruktionsbilder. Som exempel kan nämnas användandet av

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 F
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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skärmar för information om möten i förvaltningsbyggnaden samt att bildstöd har
använts vid genomförandet av brukarundersökningar.
Ambitionen är att all information som förvaltningen lämnar ut till kommuninvånare i
form av broschyrer eller information på Alingsås kommuns hemsida har ett tydligt
och enkelt språk, så kallat klarspråk.
På vilket sätt har ni beaktat tillgänglighetsperspektivet i upphandling av varor
och tjänster samt vid anlitande av konsulter?
Den största mängden tjänster som förvaltningen upphandlar är placeringar. Då det
är frågan om individuella placeringar utifrån individuella bedömningar är
tillgänglighetsperspektivet tillgodosett. I de individuella bedömningarna tas särskild
hänsyn till funktionsvariationer. Vid upphandling av konsulter följer förvaltningen
kommunens regelverk.

Delaktighet
Vilka åtgärder har gjorts för att personer med funktionsnedsättning har givits
lika möjligheter att delta i samhällslivet?
Ökade möjligheter för sysselsättning på dagtid har skapats för personer med
psykisk ohälsa i form av verksamheten Gläntan, vilket är en öppen insats som ej
kräver biståndsbeslut. Genom verksamheten får personer som tidigare riskerat
isolering en meningsfull sysselsättning i syfte att må bättre och ges ökade
förutsättningar till delaktighet i samhällslivet.
Vilka möjligheter har ni skapat för att personer med funktionsnedsättning har
fått tillgång till meningsfullt arbete/aktivitet eller utbildning?
Under våren 2018 startade verksamheten Kompassen, vilket till skillnad från
Gläntan är en beviljad insats. Kompassen syftar till att skapa en meningsfull
sysselsättning för personer som annars riskerar att isolera sig eller som har behov
av att skapa en struktur i sin tillvaro. Målsättningen är att så många som möjligt ska
kunna slussas vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering via arbetsmarknadsenheten.
Arbetsmarknadsenheten skräddarsyr arbetslivsinriktade insatser för att kunna
tillgodose individuella behov. Målet är att rusta den enskilde för att kunna komma
vidare i utbildning och arbete.

Samordning/ samverkan
Vilka samarbetsformer mellan nämnder/förvaltningar/bolag, som berör
personer med funktionsnedsättning, har ni varit delaktiga i under nuvarande
mandatperiod?
Förvaltningen har deltagit i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor som är ett
forum där olika intresseorganisationer deltar tillsammans med socialnämnden, vårdoch omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden.

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 D
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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Tekniska nämnden
Protokoll
2018-11-20

§ 85 2018.486 TN

Uppföljning av Alingsås kommuns policy för funktionshinder
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor ska gälla för alla kommunala
verksamheter, nämnder samt de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen har en
övergripande och samordnande funktion. Nämnderna skall komplettera policyn med
handlingsplaner vilka ska inarbetas i nämndbudgeten. Kommunstyrelsen ansvarar för
uppföljning av policyn. En samlad utvärdering av policyn ska göras i slutet av
mandatperioden.
Nu är det dags för samtliga nämnder och bolag att redovisa vad som gjorts mellan 20142018 kring funktionshinderfrågor. Svaren ska redovisas enligt ett frågeformulär.
Frågeformuleringarna bygger på de strategier som är uppställda i policyn.

Sammanställning av svar gällande tekniska nämnden:
Medvetenhet/bemötande
Fråga: Hur har ni bidragit till att kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd personal
och förtroendevalda har ökat?
Svar: Anställda har fått möjlighet att delta på Prova-på utbildning ”Hur svårt kan det va”
anordnat av kommunens funktionshinderstrateg. Personal som arbetar med planering av den
fysiska miljön har gått denna utbildning. Representanter från dessa avdelningar deltog i den
Nationella tillgänglighetskonferensen i Alingsås hösten 2014. Frågan tas upp löpande i
planeringsfasen av våra olika projekt och åtgärder.

Tillgänglighet
Fråga: Vad har ni gjort för att era offentliga lokaler och allmänna platser är mer tillgängliga för
alla invånare?
Svar: Vid projektering och anläggningar i den fysiska utemiljön tillämpas ”Tillgängliga och
användbara miljöer. Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet” i så stor utsträckning det
är möjligt. Nivåskillnader, lutningar, skötsel etc tas med i planeringen.
Fråga: Hur har ni arbetat för att ha information tillgänglig för alla invånare?
Svar: Före produktion av informationsskyltar har t.ex. kommunens tillgänglighetsstrateg
konsulterats. Annonsering i lokalpress, information på sociala medier.
Fråga: På vilket sätt har ni beaktat tillgänglighetsperspektivet i upphandling av varor och
tjänster samt vid anlitande av konsulter?
Svar: Riktlinjerna ”Tillgängliga och användbara miljöer. Riktlinjer och standard för fysisk
Justerandes sign
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Tekniska nämnden
Protokoll
2018-11-20

tillgänglighet” anges t.ex. många gånger som krav i förfrågningsunderlag vid upphandling av
projekteringskonsulter. Tillgänglighetsperspektivet vägs in i projektering och planering.

Delaktighet
Fråga: Vilka åtgärder har gjorts för att personer med funktionsnedsättning har givits lika
möjligheter att delta i samhällslivet?
Svar: Konkreta åtgärder i parkmiljö är t.ex. olika typer av tillgänglighetsanpassade
parkmöbler, tillgängliga gångvägar/ramper till nya anläggningar. Förbättrad belysning.
Fråga: Vilka möjligheter har ni skapat för att personer med funktionsnedsättning har fått
tillgång till meningsfullt arbete/aktivitet eller utbildning?
Svar: Vid anläggande av nya lekplatser/ upprustning av befintliga lekplatser är ökad
tillgänglighet ett krav, åtminstone en del av lekplatsen ska vara tillgänglighetsanpassad.
Exempelvis Nolhaga lekplats och Parkgatans lekplats i Sollebrunn

Samordning/samverkan
Fråga: Vilka samarbetsformer mellan nämnder/förvaltningar/bolag, som berör personer med
funktionsnedsättning, har ni varit delaktiga i under nuvarande mandatperiod?
Svar: Representanter från gatu- och parkavdelningarna har regelbundet deltagit i
funktionshindernätverkets möten. De har också tillsammans med representanter från de
förtroendevalda årligen deltagit i möten anordnade av Kommunala Rådet för
Funktionshinderfrågor t.ex. Dialogdagen. Likaså deltog representanter från gatu- och
parkavdelningarna i VG-gruppen under den tid den var verksam (2014-2016).
Beredning
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-11-13, § 52.
Beslut
Tekniska nämnden godkänner svaret som sitt eget och översänder till KLK.
Expedieras till
Kommunledningskontoret
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Vård- och äldreomsorgsnämnden
Protokoll
2018-11-19

§ 104 2018.351 VÄN

Uppföljning av Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor utgår från Förenta Nationernas (FN)
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Grundtanken i reglerna är
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning inom samhällets alla
områden. Uppföljningen svarar på hur förvaltningen har arbetat inom de olika områden som
finns i policyn, medvetenhet/bemötande, tillgänglighet, delaktighet och
samordning/samverkan.
Beredning
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2018-11-05 § 74.
Beslut
Vård- och äldreomsorgsnämndens beslut
Vård- och äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens svar gällande Alingsås
kommuns policy för funktionshinderfrågor.
Expedieras till
Catharina Johansson, KLK, Robert Gustafsson
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2018-10-01

Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor
Antagen av kommunfullmäktige 23 mars 2011, § 34.

Inledning
Policyn utgår från Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Konventionen har antagits av Sveriges riksdag och den
trädde i kraft i Sverige januari 2009. Sverige har därmed juridiskt förbundit sig att
främja, skydda och säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Grundtanken i reglerna är delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning inom samhällets alla områden. Konventionen består av ett antal
artiklar som listar nödvändiga åtgärder inom samtliga livsområden och kan användas
som riktlinjer för vilka åtgärder som behövs för att personer med funktionsnedsättning
ska få sina rättigheter uppfyllda.
Alingsås kommuns policy för funktionshinderfrågor skall vara en naturlig del i all
kommunal planering och budgetarbete men också ett verktyg i det dagliga livet för att
kunna förverkliga målen med policyn.
Det är viktigt att komma ihåg att skilja på funktionsnedsättning och funktionshinder,
där funktionshinder kommer från ett samspel mellan personer med
funktionsnedsättningar och hinder som är betingade av attityder och miljön, vilka
motverkar deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra.
Ansvar och uppföljning
Policyn skall gälla för alla kommunala verksamheter, nämnder samt av kommunen
helägda eller delägda bolag. Kommunstyrelsen har en övergripande och
samordnande funktion. Socialnämnden, som enligt sitt reglemente har personer med
funktionsnedsättning som målgrupp, är sakkunnig inom området.
Nämnderna skall komplettera policyn med handlingsplaner. Dessa skall visa vilka
konkreta åtgärdsförslag som krävs för att nå målsättningen om full tillgänglighet och
delaktighet inom respektive nämnds ansvarsområde. Konkreta mål och åtgärder skall
inarbetas i kommun- och nämndbudget.
Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av policyn. Uppföljning regleras enligt
kommunens styrmodell. En samlad utvärdering av policyn skall göras i slutet av
mandatperioden.
Nu är det dags att samla in vad de olika nämnderna har gjort för handlingsplaner för
att komplettera policyn. Det här är en bra tid att se tillbaka på allt bra arbete som
läggs ner ute i nämnder/förvaltningar/bolag för att alla invånare ska kännas sig
välkomna/ delaktiga i ert arbete, inte minst personer med funktionsnedsättning.

Frågeformuleringarna bygger på de strategier som är uppställda i policyn och vilka
som är ansvariga är satta inom parentes efter frågeställningen. Svar ska vara
inskickat till robert.gustafsson@alingsas.se senast 9/11 -18.
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Medvetenhet/bemötande
-

Hur har ni bidragit till att kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd
personal och förtroendevalda har ökat? (Alla nämnder/bolag) Sedan januari 2018
ingår avdelningen för funktionsstöd och LSS myndighetsutövning i Vård- och
äldreomsorgsnämnden. Syftet med överflyttningen av funktionsstöd och LSS
myndighetsutövning var att uppnå effektivare resursutnyttjande och samordningsvinster.
Sammanslagningen har fungerat väl och ett bra samarbete föreligger. Sammanslagningen har
bidragit till att kunskapen om funktionshinderfrågor har ökat hos förtroendevalda genom att
Vård- och äldreomsorgsnämnden fått utbildning i LSS lagstiftningen för att kunna ta beslut
inom det utökade ansvarsområdet. Kunskapen har även ökat hos anställd personal genom
att gemensamma chefsträffar hålls för samtliga chefer inom den nya förvaltningen och
genom en ny gemensam Myndighetsavdelning.

-

-

Hur har ni spridit information för att öka medvetandet om funktionshinderfrågor
inom förskola, grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen? (Barnoch ungdomsnämnden, Utbildningsnämnden)
Hur har näringslivet och övriga kommuninvånare fått information kring
funktionshinderfrågor? (Kommunstyrelsen)

Tillgänglighet
-

Vad har ni gjort för att era offentliga lokaler och allmänna platser är mer
tillgängliga för alla invånare? (Alla nämnder/bolag) Samtliga lokaler
tillgänglighetsanpassas, exempelvis äldreboenden. När verksamheten söker nya lokaler är
tillgänglighet ett krav. Medverkat i projekt Tillgänglighetsdatabasen.

-

Hur har arbetat för att ha information tillgänglig för alla invånare? (Alla
nämnder/bolag) Verksamheten arbetar med att uppdatera hemsidan och hålla våra
broschyrer uppdaterade. Verksamheten har exempelvis medverkat på Kom Loss mässan.
Information finns i Tillgänglighetsdatabasen. Vi medverkar även på Plus55 mässa och på
Mötesplats Funktionshinder.

-

På vilket sätt har ni beaktat tillgänglighetsperspektivet i upphandling av varor
och tjänster samt vid anlitande av konsulter? (Alla nämnder/bolag)
I upphandlingar har vi haft önskemål om krav på socialt samhällsansvar med mångfald men
det har ännu inte kommit med som krav. Vid upphandling av nybyggnation finns alltid
tillgänglighetsperspektivet med.

-

Vilka insatser har gjorts för att tillgodose invånarnas behov av kollektiva
transporter? (Kommunstyrelsen)

Delaktighet
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-

Vilka åtgärder har gjorts för att personer med funktionsnedsättning har givits
lika möjligheter att delta i samhällslivet? (Alla nämnder/bolag) Ingår i Avdelningen
för funktionsstöds uppdrag att alla brukare ska kunna leva som andra och ha goda
levnadsvillkor och ta del av samhällslivet i övrigt.

-

Vilka möjligheter har ni skapat för att personer med funktionsnedsättning har
fått tillgång till meningsfullt arbete/aktivitet eller utbildning? (Alla
nämnder/bolag) Ingår i Avdelningen för funktionsstöd uppdrag att alla brukare har
meningsfullt arbete och fritid utifrån insats.

-

Hur tillgodoser ni att personer med funktionsnedsättning har lika möjligheter till
kultur- och fritidsaktiviteter? (Kultur- och fritidsnämnden)

Samordning/samverkan
Vilka samarbetsformer mellan nämnder/förvaltningar/bolag, som berör
personer med funktionsnedsättning, har ni varit delaktiga i under nuvarande
mandatperiod? (Alla nämnder/bolag) Vid samverkansmöten kring barn/unga lämnas

-

-

alltid information vilket stöd som finns och på vilket sätt olika verksamheteter kan bidra.
Samverkansmöten med professionella inom förskola, grundskola och med gymnasiesärskolan
har syftet att öka kunskapen om vad som styr LSS-lagstiftningen och hur vi på bästa sätt
tillsammans kan stödja.
Förslag på utvecklingsområde är hur man på ett mer effektfullt sätt kan anpassa
gymnasieskolan för ungdomar med autismdiagnoser. Idag får elever flytta och bo på internat
för att få en fungerande skolgång.
Någon särskild information till barn-och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden har inte
lämnats.
Samverkan sker även inom områden Psykisk ohälsa, försörjningsstöd, missbruk,
Familjehemssekreterare med Socialförvaltningen. Dessutom kontaktperson för
lägenhetsfrågor -Alingsåshem, kontaktperson för lägenhetsfrågor och lokaler-externa
fastighetsbolag, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Habiliteringen inom VG regionen samt
privata företag gällande praktikplatser för deltagare inom verksamheten.

Vilka former för samverkan mellan kommunen och föreningar för personer
med funktionsnedsättningar finns? (kommunstyrelsen)
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Överförmyndarnämnden
Protokoll
2018-11-13

§ 22 2018.025 ÖN

Remiss - Uppföljning av policy för funktionshinderfrågor
Ärendebeskrivning
Den 23 oktober 2011, § 34, antog kommunfullmäktige Policy för funktionshinderfrågor i
Alingsås kommun. Policyn utgår från Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Uppföljning av policyn ska göras en gång per
mandatperiod.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 november lämnat följande yttrande:
I varje kommun finns det en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Alingsås
kommun finns överförmyndarnämnd och ett kansli. Nämndens och kansliets uppgift är att
med stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken utöva tillsyn över förmynderskap,
godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder.
Anledningen till att en person kan komma att behöva god man eller förvaltare varierar.
Gemensamt är dock att personen på grund av sjukdom, psykiskt funktionshindrad, försvagat
hälsotillstånd eller liknande förhållande är förhindrad att själv bevaka sin rätt, förvalta sin
egendom och/eller sörja för sin person.
Förmyndare är en person som företräder ett barn fram till 18 årsdagen (underårig) när det
gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets
förmyndare.
Uppföljningen består av frågeställningar, nedan besvaras de frågor som rör
Överförmyndarnämnden.
Bemötande
-Hur har ni bidragit till att kunskapen om funktionshinderfrågor hos anställd personal och
förtroendevalda har ökat?
Överförmyndarhandläggare omvärldsbevakar kontinuerligt och håller sig uppdaterade inom
sitt verksamhetsområde. Överförmyndarnämnden inhämtar information vid behov. Inga
ytterligare åtgärder har genomförts.
Tillgänglighet
Vad har ni gjort för att era offentliga lokaler och allmänna platser är mer tillgängliga för alla
invånare?
Överförmyndahandläggare är stationerade i Rådhuset på första våning, ingång med ramp
finns. Inga ytterligare åtgärder har genomförts.
Hur har arbetat för att ha information tillgänglig för alla invånare?
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Överförmyndarnämnden
Protokoll
2018-11-13

Överförmyndarnämnden har säkerställt att relevant information finns tillgänglig på Alingsås
kommuns hemsida. Överförmyndarhandläggare finns tillgängliga på fasta telefon- och
besökstider dagligen.
På vilket sätt har ni beaktat tillgänglighetsperspektivet i upphandling av varor och tjänster
samt vid anlitande av konsulter?
Överförmyndarnämnden genomför inga upphandlingar av varor och tjänster eftersom
verksamheten organisatoriskt tillhör kommunstyrelsen och kommunledningskontoret.
Delaktighet
-Vilka åtgärder har gjorts för att personer med funktionsnedsättning har givits lika möjligheter
att delta i samhällslivet?
I Överförmyndarnämndens grunduppdrag ingår att hjälpa människor som inte kan företräda
sig själva genom att utse ställföreträdare. Ytterligare åtgärder har inte genomförts.
-Vilka möjligheter har ni skapat för att personer med funktionsnedsättning har fått tillgång till
meningsfullt arbete/aktivitet eller utbildning?
Inga åtgärder har genomförts och bedöms inte genomförbar för Överförmyndarnämnden.
Samordning/samverkan
-Vilka samarbetsformer mellan nämnder/förvaltningar/bolag, som berör personer med
funktionsnedsättning, har ni varit delaktiga i under nuvarande mandatperiod?
Överförmyndarnämnden medverkar i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor en gång
per år. Överförmyndarhandläggare är ute på verksamheters olika APT och föreläser om
överförmyndarnämndens verksamhet.
Beslut
Överförmyndarnämndens beslut
Kommunledningskontorets yttrande antas av Överförmyndarnämnden som sitt eget.
Expedieras till
MR-strateg

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Årsbokslut kommunstyrelsen 2018
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsbokslut 2018 med tillhörande analyser
för kommunstyrelsens verksamhet.
Förvaltningens yttrande
Resultatet för 2018 är ett underskott om 0,7 mnkr. Resultatet förklaras främst av ett flertal
personalkostnader av engångskaraktär som försämrar resultatet samt i övrigt en hög
personalomsättning vilket förbättrar det ekonomiska resultatet. Under året har ett överskott
inom kommunens IT-verksamhet reglerats mot nämnderna vilket sänkt resultatet
motsvarande 3,8 mnkr.
Kommunledningskontorets fokus på digitaliseringsarbetet har tagit sig uttryck i att finna
innovativa lösningar som möjliggör mindre kommunövergripande administration. En
aktivitets- och finansieringsplan har lett till verkställandet av ett flertal digitala processer.
Arbetet med EU:s nya dataskyddslag (GDPR) har implementerats i den kommunala
organisationen vilket har inneburit nya sätt att arbeta och hantera personuppgifter. Ett
utvecklingsarbete har skett genom implementering av bland annat ett e-handelssystem och
utveckling av verksamhetssystem.
Kommunstyrelsen har arbetat med marknadens intressenter för att genomföra en snabbare
plan- och exploateringsprocess. Avtal har tecknats med exploatörer för exploatering av
industri- och bostadsmark vilket kommer att möjliggöra tillväxt och byggnation av fler
bostäder.
Kommunstyrelsens personalomsättning är fortsatt hög (25,6 %) och har ökat jämfört med
samma period föregående år (15,5 %). Ett antal tjänster har återbesatts och flertalet tjänster
har utlysts under perioden. De nyrekryterade cheferna kommer fokusera på att utveckla och
systematisera arbetsmiljöarbetet ytterligare. Ett nytt ledarprogram har tagits fram för
kommunens chefer och kommunledningskontoret har fokuserat på åtaganden inom
personalområdet gällande förebyggande arbetsmiljöinsatser.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga ekonomiska kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens årsbokslut och negativt resultat om 0,7 mnkr för 2018 godkänns.
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Inledning
Kommunstyrelsens årsbokslut tar sin utgångspunkt i kommunstyrelsens flerårsstrategi.
Flerårsstrategin anger inriktningen för kommunstyrelsens verksamhet och grundar sig på
kommunens flerårsstrategi samt tillväxtprogram. Dessa dokument lyfter flera viktiga
utvecklingsområden, till exempel tillkomsten av fler bostäder, hållbar utveckling, hållbar
infrastruktur, förbättrat företagsklimat, en kostnadseffektiv organisation samt innovationer för att
modernisera kommunens verksamheter.
Utöver beslutade utvecklingsområden påverkas kommunen av omvärldsfaktorer, något som
analyseras och utvecklas i kommunens omvärldsanalys inom bland annat; demografi,
kompetensförsörjning, digitalisering, integration, bostadsbrist och samverkan. Kommunstyrelsen,
med ansvar för central samordning och helhetssyn, har aktivt verkat för att kommunen ska klara en
långsiktig ekonomisk-, personalpolitisk- och verksamhetsmässig planering. Detta tillsammans med ett
stort fokus på digitaliserings- och tillväxtfrågor har, och kommer fortsatt, att prägla
kommunstyrelsens verksamhet.
Kommunstyrelsens budget för året uppgick till 86,1 mnkr och har gett förutsättningar att leverera
politiska mål och uppdrag. Resultatet för 2018 är ett underskott om 0,7 mnkr. Resultatet förklaras
främst av ett flertal personalkostnader av engångskaraktär som försämrar resultatet samt i övrigt en
hög personalomsättning vilket förbättrar det ekonomiska resultatet. Under året har ett överskott
inom kommunens IT-verksamhet reglerats mot nämnderna vilket sänkt intäkterna motsvarande 3,8
mnkr.
Kommunledningskontorets fokus på digitaliseringsarbetet har tagit sig uttryck i att finna innovativa
lösningar som möjliggör mindre kommunövergripande administration. En aktivitets- och
finansieringsplan har lett till verkställandet av ett flertal digitala processer. Arbetet med EU:s nya
dataskyddslag (GDPR) har implementerats i den kommunala organisationen vilket har inneburit nya
sätt att arbeta och hantera personuppgifter. Ett utvecklingsarbete har skett genom implementering
av bland annat ett e-handelssystem och utveckling av verksamhetssystem.
Kommunledningskontoret har arbetat med marknadens intressenter för att genomföra en snabbare
plan- och exploateringsprocess. Avtal har tecknats med exploatörer för exploatering av industri- och
bostadsmark vilket kommer att möjliggöra tillväxt och byggnation av fler bostäder.
Kommunledningskontorets personalomsättning är fortsatt hög (25,6 %) och har ökat jämfört med
samma period föregående år (15,5 %). Ett antal tjänster har återbesatts och flertalet tjänster har
utlysts under perioden. De nyrekryterade cheferna kommer fokusera på att utveckla och
systematisera arbetsmiljöarbetet ytterligare. Ett nytt ledarprogram har tagits fram för kommunens
chefer och kommunledningskontoret har fokuserat på åtaganden inom personalområdet gällande
förebyggande arbetsmiljöinsatser.
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Verksamhet
Uppdrag
Utfall 2018-12-31
Grönt = uppdraget är slutfört
Rött = uppdraget är inte slutfört

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för fler bostäder.

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

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

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

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

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

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

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

14

Sida 110 av 238

7. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att utveckla besöksnäringen.

Se åtagande 6 under mål 2.

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

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

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

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

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

Se åtagande 4 under mål 1.

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

12. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för digitaliserade processer.

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

13. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för tillväxtprogrammets genomförande.

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

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

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

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

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

2. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för ett gott näringslivsklimat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se åtagande 1 och 2 under mål 6.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se åtagande 2 under mål 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UTFALL PER 2018-12-31

UTFALL PER 2017-12-31

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

60

58

80

79

46

63

Redovisas av SCB den
21/2

40 390 st

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

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

i.u

14 700 kvm

i.u

20 000 kvm

i.u

67

i.u

3

i.u

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

60 (2016)

49

50

0 st

2 st

151 st
Redovisas i kommunens
årsbokslut
48

138 st
- 0,6 %

81

74

3,6

2,8

i.u

3

3,6

3,5

3,6%
25,6%
2 st

5,0%
?
i.u

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

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

19 st
i.u
200

57

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

37

41

Ej uppmätt
59 st *

i.u
97 st

85,3 km (kommunal regi)
i.u

84,5 km (kommunal regi)
i.u

880 m
Ej publicerat ännu

880 m
45

184 st

103 st

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

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

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

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

Budget 2018

Bok sl ut 2018

Avvi k el se

Bok sl ut

Di fferens

2017

2017/2018

Verksamhetens intäkter

66 923

62 304

-4 619

65 915

-3 611

Personalkostnader

-78 816

-73 850

4 966

-65 331

-8 519

-4 658

-5 341

-683

-5 051

-290

Köp av tjänster

-48 535

-48 961

-426

-48 032

-929

Övriga kostnader

-21 205

-21 129

76

-22 125

996

Verksamhetens kostnader

-153 214

-149 281

3 933

-140 539

-8 742

Verk samhetens nettok ostnader

-86 292

-86 977

-686

-74 624

-12 353

86 132

86 131

-1

74 688

11 443

160

162

2

7

0

-685

-685

71

Lokalhyror

Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resul tat

-755

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

Månad
Delårsbokslut
Vårbokslut
Bokslut 2018

Prognos

Avvi k el se från bok sl ut

7765

8450

0

685

-685

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

Bokslut
2018

30 070

4 456

3 700

Hjortmarka

0

AT Stadsskogen

0

Gata Knetegårdsg.

0

Cirkulation Grankullegatan

0

Kvartersmark Grankullegatan

0

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

T3 Bergkullegatan

0

6

T2 Norra delen Tomtebog.

0

245

Cpl och timglas Stadsskogstorget

0

Krangatans förlängning

0

Maskiner

0

Digitalisering

5 000

Fotbollsplaner

8 000

Grusparkering Mjörnvallen

0

P-plats Sollebrunn

0

Skateanläggning Savannen

0

Sakteanläggning Sollebrunn

0

Belysning

0

Inköp markreserv

0

Nordöstra Stadsskogen

8 470

Trollskogen (Tomtebogatan)

2 500

Kristallen

1 100

Big Belly sopkärl

0

Budget och prognos

0

E-tjänster

0

Servicek Solleb inv

0

Lyngareds camping

0

P-plats Bjärkehallen

0

Underhållsbel 5 år

0

Bebygg fastighet RA

0

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

Imageinvestering

0

0

Imageinvesteringar

0

0

3 700

4 430

300

Parkour nyanläggning

Reinvestering
Inventarier
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Budget
2018

1 300

Tjänstekatalogen

2 400

Toalett Sollebrunn

1 000

536
3 893
0

Anpassningsinvestering

3 300

545

IT-infrastruktur

3 300

Totalt utgifter

37 070

545
9 431

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

Investeringsutgifterna uppgår till 9,4 mnkr per december 2018. Utfallet är ca 27 mnkr lägre än
budgeterat. Differensen förklaras främst av lägre utfall på planerad investering avseende
fotbollsplaner, Digitalisering, IT-infrastruktur samt lägre investeringsutgifter inom
exploateringsområdet Stadsskogen.
Reserv expansionsinvesteringar: Under året har 1,3 mnkr tagits i anspråk avseende investering i ny
parkouranläggning.
Digitalisering: Utfallet om 100 tkr avser kostnader för digital reception på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Fotbollsplaner: Planerad investering om byggnation av gräsplaner är ej genomförd på grund av
avslagen strandskyddsdispens. Investeringen är skjuten på framtiden då en översyn av tillgången till
fotbollsplaner inom kommunen behöver genomföras. Utfallet avser kostnader för arbete med
konstgräsplaner.
Grusparkering Mjörnvallen: Avser uppgradering av parkeringsplatsen vid Mjörnstranden. Projektet
är avslutat.
Skateanläggningar: Vid Savannen återstår tillkommande arbete med staket samt genomgång av
belysningsanläggning. I Sollebrunn återstår arbetet med borttagande av löparbanor samt grässådd.
Nordöstra Stadsskogen: Avser investeringar i form av gatuanläggning inom nordöstra Stadsskogen.
Ny detaljplan är försenad, när planen laga kraft kan investering i infrastruktur ske. Detaljplanen avses
att antas 2019.
Trollskogen (Tomtebogatan): Avser gatuutbyggnad på Tomtebogatan i Stadsskogen. Vilket har
påbörjats sent 2018 och avser slutföras i slutet på april 2019.
At Stadsskogen: Kostnader om ca 18 tkr avser besiktning av träd längs stadsskogsgatan.
Grankullegatan: Kostnader om ca 360 tkr för cirkulationsplats i Stadsskogsgatan (Skattefinansierad
gata) avser entreprenadkostnad, byggledning samt exploateringsingenjör.
Kostnader om ca 250 tkr avser GCM- väg på allmän plats.
Kristallen: Investeringen har inte genomförts under 2018.
Hjortmarka Naturreservat: 120 tkr avser överenskommelse av fastighetsreglering av mark inom
reservatet. Ca 270 tkr avser utbetalningar av intrångsersättningar till privata markägare inom
Hjortmarka naturreservat. Övriga kostnader avser exploatering ingenjörs handläggningskostnader.
Stadsskogen: Avser investeringar inom exploateringsområdet Stadsskogen. Färdigställt torg som
Alingsåshem använder som etableringsplats för etableringsplats för byggnation av bostäder på
Trollskogen 2. Nedlagd tid avser exploateringskontakter med Alingsåshem
Krangatans förlängning: Kostnader för arbete med detaljplan samt förstudie inför kommande
investering i gällande tillväxtprogram 2018-2027.
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Parkouranläggning: Avser parkouranläggning vid Savannen i anslutning till nyetablerad
skateanläggning, projektet är avslutat.
Big Belly: Avser investering i självkompakterande soptunna som kommunicerar via webb. Projektet
är avslutat och driften är övertagen av Gatuavdelningen.
Inventarier: Avser inventarier för kommunledningskontorets verksamhet. Avvikelsen beror att fler
kontor än budgeterat har rustats upp med exempelvis nya bord & stolar inför kommande år.
Tjänstekatalogen: Avser inköp av datorer m.m. inom ramen för Tjänstekatalogen. Utfallet är ca 1500
tkr högre än budgeterat. Orsakerna är framförallt kostnader om ca 873 tkr för Ipads till politiker, ca
173 tkr till extra kraftfulla datorer till bygglovshandläggare, samt ca 84 tkr för datorer till chefer.
Toalett Sollebrunn: Planerad investering har inte genomförts under 2018 då det ej medges i
detaljplan. Utredning pågår om toalett kan inrymmas i någon befintlig byggnad.
IT-infrastruktur: Avser investeringar i kommunens IT-infrastruktur. Avvikelsen mot budget beror på
att investeringar i ny serverhall inte har genomförts under året, på grund av försenad leverenas från
leverantör. Investeringen kommer att ske under 2019.
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Investeringar fastigheter
Tkr

Budget 2018

Bokslut 2018 Avvikelse
helår

Bokslut 2017 Differens
2017/2018

Expansionsinvestering

0

0

0

0

0

Imageinvestering

0

0

0

0

0

Reinvestering

0

0

0

0

0

Inventarier

0

70

-70,4

0

70

700

0

700

0

0

Turbinhuset

1 000

185

814,7

0

185

Fasadrenov Nolhaga Slott

3 300

2 679

620,7

0

2 679

Ombygg Café Folketspark

0

1 136

-1136,2

0

1 136

Bebygg fastighet RA

0

0

0

3509,4

-3 509

Anpassningsinvestering

0

0
4 071

0
3 509

0

5 000

0
929

Fastighetsinvesteringar

Totalt utgifter

562

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

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

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse
Bokslut
prognos/budg 2017
et 2018

Differens
2017/2018

Verksamhetens intäkter

4 200

1 988

-2 212

1 217

771

Personalkostnader

-4 738

-4 310

428

-3 260

-1 050

0

0

0

-45

45

-1 260

-1 183

77

-1 330

147

798

-79

-877

14

-93

Verksamhetens kostnader

-5 200

-5 572

-372

-4 621

-951

Verksamhetens nettokostnader

-1 000

-3 584

-2 584

-3 404

-180

Kommunbidrag

Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

1 000

1 000

0

0

1 000

Finansnetto

0

-30

-30

-5

-25

Årets resultat

0

-2 614

-2 614

-3 409

795

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

102
100

100

98
96

96

94
92
90
88

99
97
95,1

95

94,2
Antal anställda

91,1

91

Antal årsarbetare

87,5

86
84
82
80

2014

2015

2016

2017

2018

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

Tabell, personalomsättning i procent 2018-12-31
KLK

Kommunen

25,6

15,5

5,4
4,8

2014

5,7
5,1

7,2

9

10,2

3,1
2015

2016

2017

2018

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

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

3,6

4,7

-1,1

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

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

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

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

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

Kommun 2017

6%

Kommunen 2018

4%

Kommunledningskontoret
2017

2%

Kommunledningskontoret
2018

0%

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

Arbetsskador och tillbud
Åtta nollskador(arbetsskada som inte lett till frånvaro) har inrapporterats under 2018 och ett tillbud.
Arbetsskadorna är alla, utom en, inrapporterade angående samma problematik och har hanterats utifrån
befintliga riktlinjer.

51

Sida 147 av 238

Sammanfattande analys årsbokslutet
Kommunstyrelsens verksamhet har under 2019 präglats av ett stort fokus på att genomföra politiska
uppdrag, mål och åtaganden. En majoritet av uppdragen är slutförda, dock kvarstår arbetet med ett
antal åtaganden som kommer fortgå under planperioden.
Årets ekonomiska utfall redovisar ett underskott om - 0,7 mnkr. Resultatet förklaras främst av ett
flertal personalkostnader av engångskaraktär som försämrar resultatet samt i övrigt en hög
personalomsättning vilket förbättrar det ekonomiska resultatet. Under året har ett överskott inom
kommunens IT-verksamhet reglerats mot nämnderna vilket sänkt intäkterna motsvarande 3,8 mnkr.
Jämförs resultaten mellan åren 2017 och 2018 kan konstateras att kommunstyrelsen har såväl högre
bruttokostnader som högre nettokostnader. Förklaringen är dels något lägre intäkter men framförallt
högre personalkostnader om ungefär 9 mnkr. Detta trots en historiskt hög personalomsättning på
närmare 26 procent och flertalet vakanta tjänster. Förklaringen till de till trots höga
personalkostnaderna är åter hänförbart till stora poster av engångskaraktär.
Nytt för 2018 är att fullmäktiges uppdrag ska verkställas innevarande år. Kommunstyrelsen har fått
ett flertal av fullmäktiges utdelade uppdrag och arbetet med att verkställa uppdragen har
ianspråktagit mer resurser än kommunledningskontoret är vana vid. Av de totalt 25 uppdragen
bedöms 16 ha genomförts under året. Detta bör bedömas i relation till personalomsättningen (25,6
%) under 2018 och den totala omsättningen 2017 (15,5 %). Redovisade siffror innebär att nästan
halva kommunstyrelsens tjänstemanabemanning omsatts det senaste 1,5 året.
Kommunledningskontoret har med bakgrund i givna uppdrag haft ett extra fokus på tillväxtfrågor.
Insatser har riktats mot att bland annat öka effektiviteten hos exploateringsverksamheten och avtal
har tecknats med exploatörer för exploatering av industri och bostadsmark vilket kommer att
möjliggöra tillväxt och byggnation av fler bostäder.
Kommunledningskontoret har definierat ett mer renodlat näringslivsuppdrag inom Alingsås Business
Center som bytt namn till näringslivsenheten.
Digitaliseringsarbetet har fokuserat på att finna innovativa lösningar som möjliggör mindre
kommunövergripande administration. Ett utvecklingsarbete har skett genom implementering av
bland annat ett e-handelssystem och utveckling av verksamhetssystem, detta efter beviljanden ur
innovationsfonden.
Kommunledningskontorets personalomsättning är fortsatt hög och har ökat jämfört med samma
period föregående år. Kompetensförsörjningen har påverkats och det finns behov av att verka för
stabilitet i organisationen. Fokus har riktats mot att återbesätta chefspositioner vilket gjorts och med
goda urval bland kandidaterna. Ett nytt ledarprogram har tagits fram och kommunledningskontoret
har fokuserat på åtaganden inom personalområdet.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-10
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.010 KS

Månadsrapport finanshantering januari
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog den 13 november 2017, § 193, tillämpningsanvisningar till
finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Tillämpningsanvisningarna fastställer att det ska
lämnas månadsrapportering, vilken ska innehålla basfakta för upp- och utlåning,
likviditetshantering samt placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de
ramar för risktagande som är specificerade i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för januari månad som
innehåller en sammanställning över beviljade beloppsgränser och nuvarande saldon för de
kommunala bolagen. Kommunens finansiella rådgivare har sammanställt två rapporter, en
för skuldhanteringen och en för överskottslikviditetsportföljen.
Kommunens skuldhantering ligger inom de gränsvärden som fastställs i finansriktlinjer för
Alingsås kommunkoncern. Innehaven i överskottslikviditetsportföljen ligger inom de
gränsvärden som fastställs i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Ekonomisk bedömning
All typ av finanshantering är förknippad med olika typer av risker. Kommunfullmäktige har i
och med antagande av finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern fastställt vilken risknivå
som är acceptabel. Skuldportföljen och tillgångsportföljen ligger inom fastställda
gränsvärden. Bifogade månadsrapporter visar bland annat på hur genomsnittsräntan på
kommunens låneskuld förväntas utvecklas framöver.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporteringen.

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

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-10
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.010 KS

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-20
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MÅNADSRAPPORT

JANUARI 2019

Alingsås kommun - Överlikvid
Återhämtning på aktie- och kreditmarknaderna
Efter en bedrövlig decembermånad på de finansiella marknaderna så vände humöret vid årsskiftet och januari
bjöd på en comeback för både aktiemarknaderna och kreditmarknaderna. Bland annat så uppvisade den
amerikanska börsen (S&P 500) sin bästa januariavkastning sedan 1989 med en uppgång om 7,9% i USD.
Bakgrunden till det positiva risksentimentet är bland annat en mer avvaktande Federal Reserve, öppnande av
den amerikanska statsapparaten igen samt alltmer positiva tongångar i handelssamtalen mellan USA och Kina.
Vidare har rapportsäsongen inletts med starkare Q4-rapporter än väntat, vilket också givit stöd till
aktiemarknaderna. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg under månaden med 7,7% medan den europeiska
aktiemarknaden (MSCI Europe) steg med 6,6% i lokal valuta och 8,6% i svenska kronor. Den globala
aktiemarknaden (MSCI World) steg under månaden med 7,8% i lokal valuta och 9,9% i svenska kronor. Bäst av
de stora aktiemarknaderna gick tillväxtmarknader (MSCI Emerging Markets) som avkastade 8,8% i lokal valuta
och 10,8% i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) föll under månaden, från
18,1% till 15,7%. Även på den amerikanska börsen (SPX 1Y) föll volatiliteten, från 19,4% till 16,4%, och även den
europeiska börsens volatilitet (SX5E 1Y) föll, från 17,8% till 14,4%. På valutamarknaden försvagades den
svenska kronan mot de flesta större valutorna och en dollar handlades vid månadsskiftet för 9,05 kronor, en
euro för 10,36 kronor och ett brittiskt pund för 11,87 kronor. Sett till räntemarknaden så steg yielden 2 punkter
till -1,37% för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) medan yielden på den kortare
obligationen 3102 (förfall 2020) föll med 13 punkter till -2,39%. Yielden för den nominella svenska
statsobligationen 1053 (förfall 2039) föll under månaden med 10 punkter till 1,08% medan yielden för den
kortare obligationen 1047 (förfall 2020) föll med 3 punkter till -0,42%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga
svenska break-even inflationen 1,77%.

TILLGÅNGAR

NOMINELLA RÄNTOR
Lannebo Likviditet
Nordea FRN Fund
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond
Simplicity Företagsobligationer A
Simplicity Likviditet
Spiltan Räntefond Sverige
SPP Företagsobligationsfond
SPP Grön Obligationsfond
Öhman FRN Hållbar A
Öhman Företagsobligationsfond A
Totalt nominella räntor
REALRÄNTOR
Stora Bältförbindelsen 4,0% 2020-12-01
Totalt realräntor
Totalt räntor
LIKVIDA MEDEL
Likvida medel
Totalt likvida medel

Nominellt belopp
Antal andelar
2019-01-31

Marknadsvärde Månads2019-01-31 avkastning

708 968
143 784
153 526
241 141
1 354 609
334 448
1 099 506
438 845
831 028
393 638

81 198 157
21 954 406
20 338 552
29 918 391
149 901 009
40 695 652
119 603 249
44 669 119
90 116 685
46 512 211
644 907 432

0,1%
0,0%
1,1%
0,3%
0,0%
0,1%
0,0%
0,2%
0,2%
0,3%
0,1%

5 000 000

7 492 252
7 492 252
652 399 683

0,1%
0,1%
0,1%

Löptid

2020-12-01

283 749
283 749

Rating
(Moody's | S&P)

Aaa | NR

Vikt

Duration

12%
3%
3%
5%
23%
6%
18%
7%
14%
7%
99%

0,3
0,9
5,1
0,9
0,4
0,5
0,0
2,1
0,1
2,9
0,8

1%
1%
100%

1,8
1,8
0,8

0%
0%

TOTALT
652 683 433
0,1%
100%
0,8
Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första
dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella
transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.
Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.
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Nedan redovisas de direktägda innehavens avstämning mot kreditlimiterna. De räntefonder som
finns i portföljen har samtliga en tillfredställande genomsnittlig kreditvärdighet och en god
riskspridning. De har även en god likviditet och kan avyttras med kort varsel.
KREDITLIMITER ENLIGT POLICY

Max andel per
emittent
Σ Motpart
0-1 år

Durationskategori
0-1 år
1-3 år
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ratingkategori
Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa
Värdepapper med rating om lägst AAA /Aaa
Värdepapper med rating om lägst AA- /Aa3
Värdepapper med rating om lägst A- /A3
Värdepapper med rating om lägst BBB-/Baa3
Värdepapper med rating under BBB-/Baa3 eller utan rating

100%
100%
70%
40%
20%
10%

100%
85%
50%
30%
10%
5%

100%
15%
10%
5%
5%
3%

100%
25%
20%
15%
10%
5%

AKTUELL KREDITEXPONERING
Durationskategori
0-1 år
1-3 år
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ratingkategori
Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa
Värdepapper med rating om lägst AAA /Aaa
Värdepapper med rating om lägst AA- /Aa3
Värdepapper med rating om lägst A- /A3
Värdepapper med rating om lägst BBB-/Baa3
Värdepapper med rating under BBB-/Baa3 eller utan rating

0%
0%
0%
0%
0%
0%

1%
0%
0%
0%
0%
0%

0-1 år

Ratingkategori

0%

A

KREDITEXPONERING PER MOTPART
Σ Motpart

Motpart
Stora Bältförbindelsen

Avstämningen av tillgångarna mot aktuella placeringslimiter visar att tillgångar ligger inom limiterna.
AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj
2019-01-31
2019-01-31

Portföljens genomsnittliga duration

0,8

Limiter
Min

Max

0,0

1,0

Nedan specificeras de transaktioner som har skett i portföljen under månaden.
TRANSAKTIONER UNDER MÅNADEN

Datum
2019-01-11

Typ av transaktion
Återinv. Utdelning

Instrument
Likvida medel

Likvidbelopp
13 540
0

Nominellt belopp/
Antal andelar Notering
13 540 Provisionsdelning Q4 2018

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information
eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat
till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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Beloppsgränser och saldon januari månad
Januari 2019

Saldo (Mkr)

Kvar att nyttja (Mkr)

AB Alingsås Rådhus

Beviljad beloppsgräns
(Mkr)
343,9

- 323,9

20,0

Fabs AB
Alingsås Energi Nät AB

1 189,0
365,0

- 1 110,5
- 285,7

78,5
79,3

AB Alingsåshem

1 498,0

- 1 433,2

64,8

Summa

3 395,9

- 3 153,3

242,6

Alingsås kommun har totala lån uppgående till 3 395,9 Mkr, dvs. samma belopp som summa
av tilldelade beloppsgränser för de kommunala bolagen. Lånetaket är fastställt till 4 000 Mkr.
Samtliga bolag ligger inom beviljade beloppsgränser. Sammantaget finns det för bolagen
242,6 Mkr kvar att nyttja upp till gränsen för de samlade beloppsgränserna.
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Sammanfattning
Översikt Upplåning
2019-01-31
3 395 900 000
0,70%
0,70%
0,77%
2,14
1 302 000 000
38%
2,17
1 202 000 000
35%
-

Lån (kr)
Derivat - ränteswappar (kr)
Genomsnittsränta
Genomsnittsränta (inkl ränteswappar)
Lånemarginal mot Stibor 3m
Genomsnittlig räntebindning (år)
Ränteförfall inom 1 år (kr)
Ränteförfall inom 1 år (%)
Genomsnittlig kapitalbindning (år)
Kapitalförfall inom 1 år (kr)
Kapitalförfall inom 1 år (%)
Marknadsvärde derivatinstrument (kr)*

2018-12-31
3 395 900 000
0,70%
0,70%
0,83%
2,23
1 302 000 000
38%
2,26
1 202 000 000
35%
-

2018-12-31
3 395 900 000
0,70%
0,70%
0,83%
2,23
1 302 000 000
38%
2,26
1 202 000 000
35%
-

*Uppskattat marknadsvärde inkl. upplupen ränta

Avstämmning mot finanspolicy
Ränte och kapitalbindning
Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

Kapitalbindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,2 år

Ja

Räntebindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,1 år

Ja

Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

< 1 år

0% - 50%

l
l

Förfallostruktur
Ränteförfall
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38%

Ja

l

1

Skuldportfölj
I tabellen nedan visas en sammanställning av Alingsås Kommunkoncerns skuldportfölj
Lån - Instrumenttyp

Skuldportfölj
Instrumenttyp
Certifikat
Kommuninvest
Banklån
Obligation
Inlåning
Summa

Aktuell skuld
0
3 045 900 000
350 000 000
0
0
3 395 900 000

Andel av total skuld
0%
90%
10%
0%
0%
100%

10%0%

90%

Certifikat
Banklån

Kommuninvest
Obligation

Lån och kapitalbindning
Lån
Motpart
Kommuninvest
SEB
Sparbanken Alingsås
Summa

Nominellt belopp
3 045 900 000
100 000 000
250 000 000
3 395 900 000

Lån - Motparter

35

Antal
33
1
3
37

Andel av skuld
90%
3%
7%
100%

Låneinstrument- Antal per motpart

30
Kommuninvest 90%

3%

25
20

7%
SEB - 3%

15
10
5

90%
Sparbanken
Alingsås - 7%

0
Kommuninvest
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SEB

Sparbanken Alingsås

2

Kapitalbindning - Förfalloprofil
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Förfalloprofil - Kapitalbindning
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>10 år

8-9 år

9-10 år

7-8 år

6-7 år

5-6 år

4-5 år

3-4 år

2-3 år

1-2 år

Mkr

6-12 Mån

Andel av total skuld
17%
5%
14%
35%
14%
16%
12%
19%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

3-6 Mån

2019-01-31
563 000 000
178 000 000
461 000 000
1 202 000 000
464 000 000
550 000 000
415 000 000
639 900 000
125 000 000
0
0
0
0
0
3 395 900 000

0-3 Mån

Intervall
0-3 Mån
3-6 Mån
6-12 Mån
Summa inom 1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-6 år
6-7 år
7-8 år
8-9 år
9-10 år
>10 år
Summa förfall

3

Derivatinstrument och räntebindning
Räntebindning - Förfalloprofil
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>10 år

8-9 år

9-10 år

7-8 år

6-7 år

5-6 år

4-5 år

3-4 år

2-3 år

1-2 år

Mkr

3-6 Mån

Andel av total skuld
21%
4%
14%
38%
11%
16%
12%
19%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

6-12 Mån

2019-01-31
713 000 000
128 000 000
461 000 000
1 302 000 000
364 000 000
550 000 000
415 000 000
639 900 000
125 000 000
0
0
0
0
0
3 395 900 000

0-3 Mån

Intervall
0-3 Mån
3-6 Mån
6-12 Mån
Summa inom 1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-6 år
6-7 år
7-8 år
8-9 år
9-10 år
>10 år
Summa förfall

4

Prognos räntekostnader
Prognoserna över räntekostnader bygger på en modell som grundar sig på simuleringar av forwardräntor. Simuleringarna ger en
spridning över potentiella framtida utfall samt illustrerar sannolikheten för inom vilka nivåer den framtida räntan kan ha. I
simuleringarna har följande huvudsakliga antaganden gjorts:
• Aktuell räntebindning antas vara önskad räntebindning under prognosperioden
• Alla certifikat som förfaller antas finansieras om med nya certifikat
• Alla FRN som förfaller antas bindas om till FRN med 2 x aktuell kapitalbindning med marginal som motsvara bindingskostnaden
• Alla fastränteobligationer som förfaller antas bindas om till fastränteobligationer med 2 x aktuell räntebindning
• Swappar som förfaller antas bindas om enligt följande: fasta benet 2 x räntebindningstiden, rörliga benet 3 månader
• Lånelöften antas rullas med identisk löptid och identiska villkor
Översikt Upplåning
Nedan återfinns simuleringsresultaten på 1-3 års sikt, men också för de närmaste kalenderåren. Såväl förväntat resultat som de 5%
sämsta och bästa utfallen inkluderas i tabellen. Vidare återfinns en graf som illustrerar förväntad ränteutveckling samt uppskattad
spridning med olika sannolikhet.

2019
2020
2021

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,88%
29 987
1,15%
39 199
1,46%
49 689

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,72%
24 327
0,68%
23 179
0,79%
26 725

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,55%
18 508
0,19%
6 317
0,11%
3 755

År1
År2
År3

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,92%
31 151
1,17%
39 830
1,49%
50 612

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,72%
24 330
0,69%
23 267
0,80%
27 207

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,51%
17 298
0,17%
5 820
0,11%
3 859

Estimerad räntekostnad låneportfölj
1,80%
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%

0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
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2022-01-01

2021-07-01

2021-01-01

90%

2020-07-01

50%

2020-01-01

2019-07-01

2019-01-01

0,00%

5

Marknadsnoteringar
Efter en bedrövlig decembermånad på de finansiella marknaderna så vände humöret vid årsskiftet och januari bjöd på en comeback
för både aktiemarknaderna och kreditmarknaderna. Bland annat så uppvisade den amerikanska börsen (S&P 500) sin bästa
januariavkastning sedan 1989 med en uppgång om 7,9% i USD. Bakgrunden till det positiva risksentimentet är bland annat en mer
avvaktande Federal Reserve, öppnande av den amerikanska statsapparaten igen samt alltmer positiva tongångar i handelssamtalen
mellan USA och Kina. Vidare har rapportsäsongen inletts med starkare Q4-rapporter än väntat, vilket också givit stöd till
aktiemarknaderna. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg under månaden med 7,7% medan den europeiska aktiemarknaden (MSCI
Europe) steg med 6,6% i lokal valuta och 8,6% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI World) steg under månaden
med 7,8% i lokal valuta och 9,9% i svenska kronor. Bäst av de stora aktiemarknaderna gick tillväxtmarknader (MSCI Emerging
Markets) som avkastade 8,8% i lokal valuta och 10,8% i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) föll
under månaden, från 18,1% till 15,7%. Även på den amerikanska börsen (SPX 1Y) föll volatiliteten, från 19,4% till 16,4%, och även
den europeiska börsens volatilitet (SX5E 1Y) föll, från 17,8% till 14,4%. På valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot de
flesta större valutorna och en dollar handlades vid månadsskiftet för 9,05 kronor, en euro för 10,36 kronor och ett brittiskt pund för
11,87 kronor. Sett till räntemarknaden så steg yielden 2 punkter till -1,37% för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall
2028) medan yielden på den kortare obligationen 3102 (förfall 2020) föll med 13 punkter till -2,39%. Yielden för den nominella
svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) föll under månaden med 10 punkter till 1,08% medan yielden för den kortare
obligationen 1047 (förfall 2020) föll med 3 punkter till -0,42%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen
1,77%.

Ränteutveckling

Swap- och forwardkurvor
2,00%

2,50%

1,50%
2,00%
1,00%
1,50%

0,50%

1,00%

0,00%

0,50%

-0,50%

4

6

8

Swapkurva

10

12

14 År

STIB 3M
Swap Rate 5Y

Forwardkurva

2019-01-31

2

2018-01-31

0

2017-01-31

-0,50%

2016-01-31

2015-01-31

-1,00%

0,00%

Swap Rate 2Y
Swap Rate 10Y

Valutakursutveckling

Börsutveckling (indexerad)
12,00

200,00

10,00
150,00
8,00

100,00

6,00
4,00

50,00

2,00

SIX PRX (Sverige)

2019-01-31

2018-01-31

2017-01-31

2016-01-31

0,00

2015-01-31

2019-01-31

2018-01-31

2017-01-31

2016-01-31

2015-01-31

0,00

MSCI AC (Världen, SEK)
USD/SEK
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EUR/SEK

6

Appendix A – Förteckning lån
Skuldportfölj
Alingsås Kommunkoncern
Instrument
Sparbanken Alingsås 1,3Y FIX 0,69% 2019-03-29
Kommuninvest 1,4Y FIX 0,38% 2019-05-28
Kommuninvest 1,5Y FIX 0,33% 2019-06-18
Kommuninvest 1,5Y FIX 2,01% 2019-06-18
Kommuninvest 1,5Y Fix 0,58% 2019-08-12
Kommuninvest 1,5Y FIX 0,29% 2019-09-17
Kommuninvest 1,9Y FIX 2,55% 2019-10-28
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,22% 2019-11-12
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,32% 2019-11-12
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,25% 2019-11-27
Kommuninvest 2Y FIX 0,60% 2020-04-22
Kommuninvest 2,5Y FIX 3,11% 2020-06-11
Kommuninvest 2,7Y FIX 0,34% 2020-09-01
Kommuninvest 2,9Y FIX 0,46% 2020-12-01
Kommuninvest 2,9Y FIX 0,48% 2020-12-01
Kommuninvest 3,3Y FIX 0,53% 2021-04-22
Kommuninvest 3Y FIX 0,28% 2021-09-15
Kommuninvest 3,6Y FIX 0,37% 2021-09-15
Kommuninvest 3,7Y FIX 0,86% 2021-09-15
Kommuninvest 3,8Y Fix 1,58% 2021-10-25
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,96% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,94% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,47% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,71% 2022-06-01
Kommuninvest 4,7Y FIX 0,84% 2022-09-01
Kommuninvest 5,2Y FIX 0,67% 2023-02-22
Kommuninvest 5Y Fix 0,62% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5,2Y Fix 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,6% 2023-09-15
Kommuninvest 7Y Fix 1,37% 2024-10-02
Kommuninvest 1,1Y FRN +0,41% 2019-02-13
Kommuninvest 1,1Y FRN +0,49% 2019-02-13
Kommuninvest 1,2Y FRN +0,49% 2019-03-12
Sparbanken Alingsås 1,3Y FRN +0,93% 2019-03-29
Sparbanken Alingsås 1,5Y FRN +0,92% 2019-06-28
SEB 2,2Y FRN +0,90% 2020-02-28
Summa

Ref Nr
6551137422
KI_94283
KI_94256_Fix
KI_94266
KI_94248_Fix
KI_94254_Fix
KI_94269
KI_94290_Fix
KI_94257_Fix
KI_94284
KI_94262_Fix
KI_94285
KI_94291_Fix
KI_94263_Fix
KI_94265
KI_94433
KI_102800
94432
KI_94268_Fix
KI_94270_Fix
KI_94293_Fix
KI_94271_Fix
KI_94434
KI_94287
KI_94288
KI_94401
KI_99510
KI_99509
KI_99508
KI_99507
KI_95562
KI_94277
KI_94275
KI_94280
6551132951
6551132878
85983298

Motpart
Sparbanken Alingsås
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Sparbanken Alingsås
Sparbanken Alingsås
SEB

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se

Belopp (Tkr)
100 000
30 000
49 000
49 000
95 000
80 000
131 000
25 000
100 000
30 000
65 000
65 000
45 000
50 000
139 000
135 000
85 000
200 000
80 000
50 000
30 000
60 000
245 000
40 000
40 000
385 000
50 000
50 000
104 900
50 000
125 000
100 000
100 000
163 000
100 000
50 000
100 000
3 395 900
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Ränta
0,69%
0,38%
0,33%
2,01%
0,58%
0,29%
2,55%
0,22%
0,32%
0,25%
0,60%
3,11%
0,34%
0,46%
0,48%
0,53%
0,28%
0,37%
0,86%
1,58%
0,96%
0,94%
0,47%
0,71%
0,84%
0,67%
0,62%
0,61%
0,61%
0,60%
1,37%
-0,06%
0,02%
0,20%
0,72%
0,71%
0,69%

Räntebindning
0,16
0,33
0,38
0,38
0,53
0,63
0,74
0,78
0,78
0,83
1,23
1,36
1,59
1,84
1,84
2,23
2,63
2,63
2,63
2,74
3,34
3,34
3,34
3,34
3,59
4,06
4,63
4,63
4,63
4,63
5,67
0,04
0,04
0,12
0,14
0,14
0,14

Förfallodag
2019-03-29
2019-05-28
2019-06-18
2019-06-18
2019-08-12
2019-09-17
2019-10-28
2019-11-12
2019-11-12
2019-11-27
2020-04-22
2020-06-11
2020-09-01
2020-12-01
2020-12-01
2021-04-22
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-10-25
2022-06-01
2022-06-01
2022-06-01
2022-06-01
2022-09-01
2023-02-22
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2024-10-02
2019-02-13
2019-02-13
2019-03-12
2019-03-29
2019-06-28
2020-02-28
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Appendix C
Upplupen ränta*
Alingsås Kommunkoncern
Instrument

Ref Nr

Instrument typ

Sparbanken Alingsås 1,3Y FIX 0,69% 2019-03-29
Kommuninvest 1,4Y FIX 0,38% 2019-05-28
Kommuninvest 1,5Y FIX 0,33% 2019-06-18
Kommuninvest 1,5Y FIX 2,01% 2019-06-18
Kommuninvest 1,5Y Fix 0,58% 2019-08-12
Kommuninvest 1,5Y FIX 0,29% 2019-09-17
Kommuninvest 1,9Y FIX 2,55% 2019-10-28
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,22% 2019-11-12
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,32% 2019-11-12
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,25% 2019-11-27
Kommuninvest 2Y FIX 0,60% 2020-04-22
Kommuninvest 2,5Y FIX 3,11% 2020-06-11
Kommuninvest 2,7Y FIX 0,34% 2020-09-01
Kommuninvest 2,9Y FIX 0,46% 2020-12-01
Kommuninvest 2,9Y FIX 0,48% 2020-12-01
Kommuninvest 3,3Y FIX 0,53% 2021-04-22
Kommuninvest 3Y FIX 0,28% 2021-09-15
Kommuninvest 3,6Y FIX 0,37% 2021-09-15
Kommuninvest 3,7Y FIX 0,86% 2021-09-15
Kommuninvest 3,8Y Fix 1,58% 2021-10-25
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,96% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,94% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,47% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,71% 2022-06-01
Kommuninvest 4,7Y FIX 0,84% 2022-09-01
Kommuninvest 5,2Y FIX 0,67% 2023-02-22
Kommuninvest 5Y Fix 0,62% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5,2Y Fix 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,6% 2023-09-15
Kommuninvest 7Y Fix 1,37% 2024-10-02
Kommuninvest 1,1Y FRN +0,41% 2019-02-13
Kommuninvest 1,1Y FRN +0,49% 2019-02-13
Kommuninvest 1,2Y FRN +0,49% 2019-03-12
Sparbanken Alingsås 1,3Y FRN +0,93% 2019-03-29
Sparbanken Alingsås 1,5Y FRN +0,92% 2019-06-28
SEB 2,2Y FRN +0,90% 2020-02-28

6551137422
KI_94283
KI_94256_Fix
KI_94266
KI_94248_Fix
KI_94254_Fix
KI_94269
KI_94290_Fix
KI_94257_Fix
KI_94284
KI_94262_Fix
KI_94285
KI_94291_Fix
KI_94263_Fix
KI_94265
KI_94433
KI_102800
94432
KI_94268_Fix
KI_94270_Fix
KI_94293_Fix
KI_94271_Fix
KI_94434
KI_94287
KI_94288
KI_94401
KI_99510
KI_99509
KI_99508
KI_99507
KI_95562
KI_94277
KI_94275
KI_94280
6551132951
6551132878
85983298

Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Floating Rate Note
Floating Rate Note
Floating Rate Note
Floating Rate Note
Floating Rate Note
Floating Rate Note

Summa

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se

Upplupen ränta
-80 500
-19 950
-18 865
-117 641
-119 383
-27 711
-853 683
-11 917
-69 333
-13 333
-8 667
-280 764
-24 225
-36 417
-107 493
-17 888
-28 428
-88 389
-82 178
-10 972
-45 600
-89 300
-185 519
-189 333
-54 133
-494 404
-37 889
-37 278
-78 209
-36 667
-137 951
13 167
-4 389
-45 278
-83 883
-41 417
-80 383
-3 646 202
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Disclaimer
Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera
riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller
indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av
användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så
behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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Kommunstyrelsen

2019.146 KS

Genomlysning socialnämnden, handlingsplan Effekt punkt # 1
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017 (KF § 142 Dnr 2017.391 KS 078) om den
politiska handlingsplanen Effekt. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017 (KS §
159 Dnr 2017.391 KS 078) om genomförandeplan av handlingsplanen.
I handlingsplanen, under punkten Stärkt ekonomistyrning, ges kommunstyrelsen i uppdrag
att genomlysa samtliga nämnder. Målet med genomlysningarna är att säkerställa att
nämnderna följer flerårsstrategins utpekade vilja gällande ambitioner, kvalitet och
ekonomiska ramar. Socialnämnden genomlyses först med målet att förbättra förvaltningens
förutsättningar att styra och leda. Detta främst genom att förbättra möjligheten till bättre
ekonomistyrning 2019, genom att ge förslag på förbättringar på ekonomisk data och
verksamhetsdata samt att göra riskanalyser inför framtiden.
Förvaltningens yttrande
Kommande år kommer omfattande kommunala utmaningar, i Alingsås kommer den
demografiska utmaningen vara extra påtaglig att hantera. Kommunen kommer därför att
behöva bedriva ett proaktivt arbete för att fortsatt kunna expandera vilket ställer krav på en
verksamhet som är kostnadseffektiv.
Grundläggande i kommunal ekonomi är att kommunen inte får förbruka mer resurser än vad
kommunen har. Ett absolut minikrav i lagen är balanskravet, kravet om ett resultat som inte
är negativt. Alingsås kommuns ekonomistyrning består av långsiktiga finansieringsplaner där
kärnan är att en nämnd inte får förbruka mer resurser än den blivit tilldelad av fullmäktige.
Negativa prognoser och befarade underskott ska alltid följas av handlingsplaner.
Genomlysningen genomförs som del i kommunstyrelsens uppsiktplikt samt svarar upp mot
de krav som fullmäktige ställt om ökad styrning och ledning.
Genomlysningen har genomförts genom analys av ekonomisk data från Alingsås kommun
och analys av nyckeltal från databaser. De nyckeltal som används i rapporten är främst
hämtade från databaserna Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen), SCB
(Statistikmyndigheten) men data har även hämtats från socialstyrelsen och
försäkringskassan. För att kunna utföra analys, relatera data och förklara samband jämförs
Alingsås kommun med på förhand jämförbara kommuner, kommunerna i Göteborgsregionen
och riket.
Arbetet har genomförts i samråd med socialförvaltningen där förvaltningen varit behjälplig
med att ta fram underlag och analyserat data och dragit slutsatser utifrån sin specifika
verksamhetskunskap, vilka är invävda i genomlysningen.
Generellt finns en bred samling nyckeltal, vilka i olika grad avviker både positivt och negativt i
jämförelse med urvalsgruppen och riket. Det kan efter genomförd analys konstateras att
kommunen behöver kvalitetssäkra data för att säkerställa rättvisande analysunderlag som
kan hjälpa kommunen att fatta kloka beslut framöver.
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Det finns både utmaningar och brister kring hur socialnämnden hanterat sin ekonomi och
följsamheten utifrån fullmäktiges flerårsstrategier de senaste åren. Framförallt har riktade
medel och politiska satsningar inte kunnat följas upp på ett transparent vis vilket resulterat i
svårigheter i att analysera. Ett offensivt förbättringsarbete har inletts och förhoppningarna är,
genom goda samarbeten, stora på att få en transparent ekonomi 2019. Socialnämnden
väntas ha ekonomiska utmaningar att hantera under året uppgående till ungefär 20 mnkr.
Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inte några ekonomiska kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Genomlysning av socialnämnden utifrån handlingsplan Effekt godkänns.

Beslutet ska skickas till
SN

Kommunstyrelsen
Maria Standar
Kommundirektör

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-20
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Bakgrund
Kommande år kommer omfattande kommunala utmaningar, i Alingsås kommer den
demografiska utmaningen vara extra påtaglig att hantera. Kommunen kommer därför att
behöva bedriva ett proaktivt arbete för att fortsatt kunna expandera vilket ställer krav på en
verksamhet som är kostnadseffektiv.
Grundläggande i kommunal ekonomi är att kommunen inte får förbruka mer resurser än vad
kommunen har. Ett absolut minikrav i lagen är balanskravet, kravet om ett resultat som inte
är negativt. Alingsås kommuns ekonomistyrning består av långsiktiga finansieringsplaner där
kärnan är att en nämnd inte får förbruka mer resurser än den blivit tilldelad av fullmäktige.
Negativa prognoser och befarade underskott ska alltid följas av handlingsplaner.
I slutet på 2018 framkom oklarheter kring socialnämndens ekonomi samt att nämnden
sannolikt kommer att möta ekonomiska utmaningar som inte tidigare varit kända. Redan
2019 befaras den ekonomiska påverkan uppgå till omkring 20 mnkr att hantera. Efter
avstämning med kommunstyrelsens presidium fick kommunledningskontoret i uppdrag att
omgående påbörja en genomlysning av socialnämnden med syftet att säkerställa en
rättvisande ekonomisk hantering 2019 och analysera de ökningar som skett av kostnader
och avvikelse mot kommunens referenskostnad.
Genomlysningen genomförs som del i kommunstyrelsens uppsiktplikt samt svarar upp mot
de krav som fullmäktige ställt om ökad styrning och ledning.

Syfte
I kommunens handlingsplan för ekonomi i balans Effekt, under punkten Stärkt
ekonomistyrning, ges kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa samtliga nämnder. Målet
med genomlysningarna är att säkerställa att nämnderna följer flerårsstrategins utpekade
vilja gällande ambitioner, kvalitet och ekonomiska ramar. Socialnämnden genomlyses först
med målet att förbättra förvaltningens förutsättningar att styra och leda. Detta främst
genom att förbättra möjligheten till bättre ekonomistyrning 2019, genom att ge förslag på
förbättringar på ekonomisk data och verksamhetsdata samt att göra riskanalyser inför
framtiden.

Metod och källor
Genomlysningen har genomförts genom analys av ekonomisk data från Alingsås kommun
och analys av nyckeltal från databaser. De nyckeltal som används i rapporten är främst
hämtade från databaserna Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen), SCB
(Statistikmyndigheten) men data har även hämtats från socialstyrelsen och
försäkringskassan. För att kunna utföra analys, relatera data och förklara samband jämförs
Alingsås kommun med på förhand jämförbara kommuner, kommunerna i
Göteborgsregionen och riket.
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Arbetet har genomförts i samråd med socialförvaltningen där förvaltningen varit behjälplig
med att ta fram underlag och analyserat data och dragit slutsatser utifrån sin specifika
verksamhetskunskap, vilka är invävda i genomlysningen.

Läsanvisningar
Denna genomlysning av socialnämnden i Alingsås är tredelad där den första delen är en
nyckeltals- och omvärldsanalys där Alingsås kommun analyseras dels utifrån förändringar
senaste åren och dels i jämförelse med liknande kommuner. Den andra delen är fokus på
ekonomisk genomgång där budget och utfall 2017 och 2018 gås igenom med koppling till
Flerårstrategierna 2017-2019 och 2018-2020. Den tredje delen behandlar förutsättningarna
2019, med utgångspunkt i utfall 2018 och Flerårsstrategin 2019-2021. Socialförvaltningen
har bidragit med analyser utifrån sin specifika verksamhetskunskap. Socialförvaltningens
analyser redovisas under rubrik ”socialförvaltningens analys”.

Jämförelsegrupp
Alingsås kommun jämförs med de sju kommuner som ur ett strukturellt perspektiv har mest
likartade förutsättningar att bedriva verksamhet inom IFO. Vilka variabler och hur de viktas
tas fram av SKL (genom Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen) som tar fram vilka
kommuner Alingsås skall jämföras med. De strukturella förutsättningarna bygger på
uppbyggnad av referenskostnad (70 %) och invånarantal (30 %). Vilka kommuner som är
”liknande” varierar över tiden med hur utvecklingen ser ut i varje kommun. Invånarantal och
referenskostnad förändras över tid i kommuner varför liknande kommuner byts ut när det
behövs. Nuvarande liknande (jämförbara) kommuner är nya från 2017 och därför bra
jämförelsekommuner 2017. Långt bak i tiden är det inte säkert att liknande kommuner är
fullt lika jämförbara. Förutsättningarna för kommunerna är inte identiska men jämförelse
med dessa ger indikationer på vad som är kostnadsdrivande och vad som är
kostnadssänkande.
Jämförbara kommuner 2017








Härryda
Lerum
Piteå
Österåker
Lidingö
Vallentuna
Ängelholm
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Nyckeltalsgenomgång
Nettokostnadsavvikelse
Nettokostnadsavvikelse är ett nyckeltal som arbetas fram av SKL och publiceras i deras
databas Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen). I nyckeltalet jämför SKL kommunens
nettokostnad med kommunens referenskostnad. Nyckeltalet publiceras dels som antal
miljoner och dels i procentform där positiva värden indikerar högre kostnadsläge än
statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. I
jämförelse med andra är procentuell avvikelse bättre då absoluta tal även påverkas av
invånarantalet i kommunen. Som exempel kan nämnas Göteborg som 2012 hade en
avvikelse på 18 % vilket motsvarar 500 miljoner kronor. För 2017 motsvarar Alingsås 26 % i
avvikelse 29 miljoner kronor. Avvikelsen gäller för individ och familjeomsorgen och därmed
inte för hela nämndens ansvarsområde som innehåller fler delar.

Referenskostnad
Referenskostnad för individ- och familjeomsorgen sammanställs av SKL men bygger på SCB:s
standardkostnader för beräkning i det kommunala kostnadsutjämningssystemet.
Standardkostnaden för individ- och familjeomsorgen bygger på total kostnad för riket enligt
RS (räkenskapssammandraget) och fördelas per kommun med variablerna:






Andel lågutbildade personer födda i Sverige
Tätortsbefolkning
Andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-1975
Andel arbetslösa utan ersättning
Andel med ekonomiskt bistånd längre än sex månader
6
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Om dessa variabler inte summerar till totala kostnaden för riket läggs en justeringsnyckel till
som gör att ”rätt” kostnad fördelas till kommunerna. Sett över perioden från 2014-2017 är
tre av variablerna mer eller mindre konstanta: tätortsbefolkning, andel boende i
flerfamiljshus byggda 1965-1975 och andel lågutbildade personer födda i Sverige. De två
andra variablerna har däremot förändrats kraftigt under perioden vilket kan ses i
diagrammen.

Andelen av invånarna i Alingsås som uppbär ekonomiskt bistånd längre än 6 månader och
andel arbetslösa utan ersättning låg 2014 betydligt över liknande kommuner. Båda
andelarna har minskat både i GR och för liknande kommuner men betydligt kraftigare för
Alingsås. Standardkostnaden för Alingsås har sänkts mellan 2014 och 2017 med 4,8 mnkr på
grund av att andelen arbetslösa utan ersättning sjunkit och med 8,3 mnkr för att andelen
med ekonomiskt bistånd längre än 6 månader har sjunkit.
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För åren 2015-2019 har kostnadsutvecklingen för individ- och familjeomsorgen varit
betydligt större än modellen kunnat fånga. Anledningen till detta är troligen att individ och
familjeomsorgen i Sverige påverkades av andra yttre faktorer som ökade kostnaden trots att
den socioekonomiska utvecklingen var gynnsam. Detta har medfört att SCB tvingats höja
justeringsfaktorn så att modellen följer verklig kostnadsutvecklingen för riket.
Justeringsfaktorn har förändrats från 1,08 2014 till 1,27 2018 (ökar ytterligare till 1,34 2019).
För 2017 tar man således kommunernas standardkostnad enligt modellen och multiplicerar
med 1,27. Konkret innebär detta att de som har högre standardkostnad än rikssnittet gynnas
av att standardkostnaden relativt andra blir högre och de som har lägre standardkostnad än
rikssnittet missgynnas då de får lägre standardkostnad relativt andra. Förutom att det blir
problem med legitimiteten för kostnadsutjämningssystemet så stör det jämförelsen med
andra eftersom olikheter förstärks.
Skillnaden mellan standardkostnad (SCB) och referenskostnad (SKL) för IFO är att SKL
fördelar ut modellen för standardkostnad på lön per verksamhetsområde. För 2017 innebar
det för IFO i Alingsås en minskning av referenskostnaden mot standardkostnaden med 34 kr
per invånare eller totalt 1,3 mnkr.
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Alingsås har i jämförelse med andra haft en mer gynnsam utveckling för nyckeltalen: andelen
arbetslösa utan ersättning och andelen med ekonomiskt bistånd längre än 6 månader. Detta
har medfört att Alingsås tvärtemot rikssnittet, GR och jämförbara kommuner minskat sin
referenskostnad från 2014 till 2016. 2017 följer Alingsås ökningstrenden som övriga har. Det
beror på att de två nämnda nyckeltalen stabiliseras vilket gör att ökningen av
korrigeringsnyckeln slår igenom även för Alingsås referenskostnad.

Alingsås nettokostnadsavvikelse har varit betydligt större än jämförbara kommuner under
hela perioden (se diagram sidan 4) och 2017 även större än Göteborgsregionen. Anledningen
till att nettokostnadsavvikelsen blivit så mycket större för Alingsås i faktiska tal och relativt
andra beror kort på att Alingsås referenskostand sjunkit samtidigt som nettokostnaden ökat,
framförallt 2017.
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Jämförelse med andra
Barn och unga

Socialnämnden har på senare år haft en strategi att hellre välja familjehem än HVB-hem för
barn och unga, detta för att förvaltningen arbetat för att spara resurser. Att strategin finns
ses i data då kostnaden för HVB-hem har sjunkit sedan 2014 även om det ökar 2017.
Kostnaden är dock fortfarande högre än jämförbara kommuner men lägre än riket och GR.
Familjehemsvården har ökat under de här åren med kraftigast ökning under 2017.
Kostnadsökningen för familjehemsvården är högre än kostnadsminskningen för HVB-hem.
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Socialförvaltningens analys
Alingsås kommun har betydligt fler barn placerade inom familjehemsvården än andra
jämförbara kommuner. Kostnaden per dygn i familjehems vård avviker inte utan följer SKLs
rekommendationer. En del av kostnadsökningen av familjehemsvården har sin förklaring i att
förvaltningen behövt placera ett flertal späda barn, det vill säga har ingen koppling till HVBhem, samt att barnens ålder innebär ersättning för förlorad arbetsinkomst till
familjehemsförälder vilket påverkar kostnadsutvecklingen. Socialförvaltningen går nu in ett
nationellt forskningsprojekt för att medverka i att ta fram metoder att arbeta med föräldrar
till placerade barn. En av målsättningarna är att fler barn ska kunna återvända hem.

Alingsås kostnad för öppna insatser har under 2013-2014 legat nära paritet med riket vilket
även illustreras i grafen för åren 2016 och 2017. Kostnaden som redovisas 2015 indikerar en
jämförelsestörande post då kostnaden sjönk för att sedan öka i samma omfattning. Detta
beror troligen på ett redovisningstekniskt fel då kommunens uppfattning är att nivån för
öppna insatser har legat relativt konstant sedan 2013/2014 med mindre kostnadsökningar.
Öppna insatser är till delar ej lagstadgad och skall verka förebyggande med förhoppningen
att tidigt upptäcka och åtgärda sociala problem med den ekonomiska fördelen att kostnaden
för placeringar skall minska. Alingsås har en högre kostnad än både jämförbara kommuner
och GR. En anledning är att kommunen har stora ambitioner i att arbeta förebyggande, vilket
återspeglas i kommunens flerårsstrategi.
Alingsås har en nettokostnad per invånare för barn och ungdomsvården som är högre än
jämförbara kommuner. Alingsås hade en minskning av kostnaden 2015, en ökning 2016 och
en ökning 2017. Alingsås har 2017 en högre nettokostnad än GR och i nivå med rikssnittet.
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Sammanfattande kommentarer
Alingsås har högre kostnader än jämförbara kommuner för både placeringar och för öppna
insatser per invånare 0-20 år. Totalt sett har Alingsås en högre nettokostnad per invånare 020 år än jämförbara kommuner.

Kostnadsökningen från 2015 förmodas hänföra sig till att antalet anmälningar fördubblats
mellan 2015 och 2016 för att sedan ligga på samma nivå, vilket är ungefär 100 per månad.
Detta indikerar en hög ambitionsnivå i Alingsås. Anmälningarna har ökat i hela riket men
socialförvaltningen har via nätverkskontakter sett att ökningen är olika stora i kommunerna.
Anledningen till att anmälningarna ökar generellt är en förändring i socialtjänstlagen (14 kap
1 §) där myndigheter och yrkesverksamma sedan 1 januari 2016 har en skyldighet att genast
anmäla till socialnämnden om de ser att barn far illa. Vad som talar emot detta antagande är
att man inte kan se stora kostnadsökningar i riksgenomsnittet, om det var lagändringen som
påverkade kostnadsutvecklingen borde rimligtvis kostnaden på riksnivå öka mer. Däremot
har jämförbara kommuner ungefär samma kostnadsutveckling. Därutöver så minskade
kostnaden för placeringar för Alingsås mellan 2015 och 2016 då lagen infördes.
Socialnämnden har utifrån fullmäktiges mål och uppdrag stora ambitioner vad gäller öppna
insatser vilket visar sig i att kommunen har högre kostnader än jämförbara kommuner.

Socialförvaltningens analys
Alingsås kommun har en hög ambitionsnivå tillsammans med högre volymer inom
exempelvis antalet aktualiseringar än exempelvis Lerum som är en av våra
jämförelsekommuner. Det har framkommit i GR-projektet ”Aktualiseringar till socialtjänsten”
som initierats utifrån att det nationellt uppmärksammats att antalet aktualiseringar inom
den sociala barn och ungdomsvården stadigt ökat de senaste åren. En aktualisering innebär
att ett ärende inleds antingen genom orosanmälan, ansökan eller begäran om yttrande.
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Projektet visade bland annat att antal aktualiseringar för Alingsås ökade med 92 % under
åren 2015–2017. En jämförelse med Lerums kommun visade att det under 2017 gjordes
1665 aktualiseringar i Alingsås kommun jämfört med Lerum kommun som genomförde 1193
aktualiseringar, en skillnad på 546 aktualiseringar. Under 2016 var skillnaden ännu större då
gjordes 1548 aktualiseringar i Alingsås och 901 i Lerum. Studien visar att i GR kommunerna
utgörs åtta av tio aktualiseringar av orosanmälningar. Anmälningarna kommer
huvudsakligen från polis, förskola/skola och hälso- och sjukvården. Under år 2018 ligger
antalet aktualiseringar kvar på en fortsatt hög nivå. Hanteringen av aktualiseringar medför
kostnader i form av socialsekreterare som utreder och insatser som krävs.
Det finns inte ett självklart samband mellan antal anmälningar och antal externa placeringar
inom barn- och ungdomsvården. Anmälningsskyldigheten har skärpts vilket innebär att
anmälningar om barn som riskerar fara illa högst troligt anmäls i ett tidigare skede än vad
som förelåg före den skärpta lagstiftningen. Sambanden mellan antal anmälningar och antal
insatser i öppenvård är därför säkrare. Däremot kan man anta att kostnaden för externa
insatser skulle vara högre om inte förvaltningens öppna insatser hade funnits. Tanken bakom
öppna insatser i egen regi är att långsiktiga och oftast ökade kostnader ska undvikas
eftersom barn och familjer får hjälp i ett tidigare skede än vad de annars skulle ha fått. Även
andra verksamheter, som exempelvis skolan, bedöms kostnadsmässigt tjäna på en
fungerande öppenvård inom socialtjänsten.
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Ekonomiskt bistånd
Andelen med ekonomiskt bistånd och därmed kommunens kostnader för ekonomiskt
bistånd är starkt kopplade till kommunens befolkningssammansättning, rådande konjunktur
och politiska beslut - framför allt på statlig nivå. Beslut och lagändringar i ersättnings- och
transfereringssystem, arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt migrations- och
integrationspolitik har betydelse för hur nivåerna av ekonomiskt bistånd och
försörjningsstöd utvecklas. Det som särskilt slår igenom är förändrade ersättningsnivåer och
kriterier för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning och arbetslösa.

Andelen bidragsförsörjda i Alingsås, om sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid
arbetslöshet och ekonomiskt bistånd adderas, är i nivå med riket och klart över jämförbara
kommuner. Det innebär att Alingsås har en större risk för kostnadsökningar på ekonomiskt
bistånd om nivåer eller kriterier för statliga bidrag och ersättningar förändras än jämförbara
kommuner.
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Två viktiga nyckeltal för att följa hur omvärlden påverkar andelen i Alingsås som uppbär
ekonomiskt bistånd är förvärvsfrekvensen och andelen med sjuk- och aktivitetsersättning.
Konjunkturen har sedan finanskrisen 2008 varit positiv och förvärvsfrekvensen har
trendmässigt rört sig på samma sett för Alingsås, jämförbara kommuner och riket. Alingsås
har en något lägre förvärvsfrekvens än jämförbara kommuner men ökningen 2015 och 2016
kraftigare än för jämförbara kommuner och för riket.

Samtidigt som förvärvsfrekvensen ökar minskar andelen som är registrerade för sjuk- och
aktivitetsersättning, det som förut var förtidspension. Alingsås följer trenderna som övriga
men har en högre andel än riket och jämförbara kommuner. Andelen av befolkningen som
förut var registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning är antingen i sysselsättning
och/eller i andra ersättningssystem.
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Trenden i riket, göteborgsregionen och för jämförbara kommuner var kraftiga minskningar
mellan 2010 och 2012 som stabiliserades under åren 2013-2016. Alingsås har haft en klart
högre andel av befolkningen som erhållit försörjningsstöd men har under hela perioden haft
en kraftig minskning och är nu under göteborgsregionen och närmar sig jämförbara
kommuner 2016 som är den senast tillgängliga siffran.

Största förändringarna som medfört den stora minskningen av andelen i försörjningsstöd är
att andelen unga vuxna med försörjningsstöd och vuxna biståndstagare med mycket
långvarigt ekonomiskt bistånd sjunkit kraftigt. Alingsås har fler unga vuxna med ekonomiskt
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bistånd än jämförande kommuner men från att 2010 vara dubbelt så stor andel som uppbar
ekonomiskt bistånd har talet stadigt sjunkit och närmar sig jämförbara kommuner 2016.

Vuxna med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd har legat högre än jämförbara kommuner
men utvecklingen i andra kommuner visar på en kraftig ökning både 2015 och 2016 medan
Alingsås har haft en kraftig minskning 2015 och en liten minskning 2016. För barn som ingår i
familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd ses samma tendens. Båda grupperna är
kostsamma ur ett försörjningsstödsperspektiv och det är kostnadsmässigt gynnsamt att ha
en låg andel för en kommun.
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Alingsås och liknande kommuner har en betydligt lägre kostnad än riket och
Göteborgsregionen. Trenden är positiv för Alingsås och trots en högre andel av befolkningen
som uppbar försörjningsstöd 2016 hade Alingsås en lägre kostnad per invånare. En trolig
förklaring till detta är att andelen med långvarigt ekonomiskt bistånd sjunkit kraftigt för
Alingsås senaste åren och låg under för liknande kommuner 2015 och 2016.

Sammanfattande kommentarer
Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd är starkt kopplade till kommunens
befolkningssammansättning, rådande konjunktur och politiska beslut - framför allt på statlig
nivå. Det som särskilt slår igenom är förändrade ersättningsnivåer för sjukskrivna och/eller
arbetslösa. För Alingsås är trenden positiv då både andelen av befolkningen som har
ekonomiskt bistånd och kostnaden har sjunkit de senaste åren. Framför allt är det andelen
unga vuxna med ekonomiskt bistånd och andelen med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd
som sjunkit kraftigt. Alingsås har historiskt haft högre kostnader för ekonomiskt bistånd än
jämförbara kommuner men hade 2017 en klart lägre kostnad per invånare.
Socialförvaltningen redogör för ett mycket aktivt arbete med att öka självförsörjningsgraden
för framförallt unga vuxna och gruppen med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd. Data
bekräftar att Alingsås har nyttjat den gynnsamma konjunkturen och lyckats öka
självförsörjningsgraden för båda dessa grupper jämfört med andra kommuner.
2018 har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat för Alingsås trots en fortsatt gynnsam
konjunktur. Tyvärr finns ingen heltäckande data i jämförelse med andra för åren 2017 men
kostnaden indikerar att försörjningsstödet ökade redan 2017 för jämförbara kommuner.
Övrig analys för 2017 och 2018 får vänta till ny data har inkommit.

Viktigaste slutsatserna:


Alingsås har högre andel av befolkningen som är bidragsförsörjda än jämförbara
kommuner.



Alingsås har haft en sjunkande kostnad för ekonomiskt bistånd de senaste åren som
är större än för jämförbara kommuner.
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Insatser för vuxna

Insatserna för vuxna delas in i två grupper, insatser för missbrukare och insatser för vuxna
som inte har missbruksproblem. Vad gäller jämförelsen med andra så finns det två problem.
För det första finns det en gränsdragningsproblematik med vad som skall redovisas var. Den
kraftiga ökningen för Alingsås 2017 för övriga insatser för vuxna är beroende på att våld i
nära relation och hedersrelaterat våld ökar. Dels har förvaltningen samlat alla kostnader
under samma verksamhetskod från 2017 och dels har kostnaden för våld i nära relation och
hedersrelaterat våld ökat. Det är även osäkert om det verkligen bara är våld i nära relation
som inte är kopplat till missbruksvården och därför skall möjligen mer kostnader in här.
Det andra problemet är att Alingsås ser ut att minska sin nettokostnad för vuxna
missbrukare. Det är ingen faktiskt minskning då kostnaden ökar utan beror på att Alingsås
fördelat overheadkostnaden mer rätt så att LSS får en större del. Detta gör att åren före
2017 har för hög nettokostnad. Vad som kan konstateras utifrån 2017 års siffror är dock att
Alingsås har en betydligt högre kostnad än jämförbara kommuner för både missbruksvård
och övriga insatser till vuxna. Totalt har Alingsås även en större kostnad för vuxna än
Göteborgsregionen.
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Social förvaltningens analys
Orsakerna till ökningen av köpt vård missbruk vi ser hittills är att det oftast handlar om
personer med missbruk, psykiatrisk problematik och med komplexa behov, ofta i
kombination med bostadslöshet, där det har varit svårt att tillgodose behoven med
befintliga hemmaplanslösningar. Bostadsbristen i sig är bidragande eftersom denna
målgrupp står allra längst ifrån bostadsmarknaden. De tilltagande svårigheterna att hitta
hållbara boendelösningar för målgruppen utmynnar ofta i att extern placering blir enda
alternativet utifrån att personerna blir i så dåligt fysiskt skick av sitt leverne utifrån både
missbruket och hemlösheten, att de annars riserkar att dö. För att få ökad försåtelse kring
kostnadsökningarna är revionsföretaget E&Y sedan 2018 inne och granskar den köpta
vården inom missbruk. Ett aktivt arbete har inletts under hösten för att sänka kostnaderna
genom förändrade arbetssätt vilket gett resultat. Redovisningen ses också över.

20

Sida 187 av 238

Genomlysning av socialnämndens ekonomiska förutsättningar

Funktionshinder under 65
Socialnämnden lämnade över verksamhet inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) och SFB (Socialförsäkringsbalken) till vård- och omsorgsnämnden 2018.
Kvar finns dock delar av funktionshinder under 65 enligt socialtjänstlagen. Insatserna delas
således med vård- och omsorgsnämnden. Det finns ingen beräknad standardkostnad för
insatserna och därmed ingen referenskostnad.

I jämförelse med andra har Alingsås en högre kostnad än riket, jämförbara kommuner och
göteborgsregionen alla åren. Precis som för kostnadsnedgången för vuxna missbrukare så är
det förändrad kostnadsfördelning mellan LSS och SoL som gör att kostnaden ser ut att sjunka
2017. Socialförvaltningen har inte delgivit några förklaringar till varför Alingsås har en
betydligt högre kostnad för funktionshinder under 65. Skall en analys av det utföras behöver
vård- och omsorgsnämnden vara delaktiga för att få helheten.
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Socialsekreterare

I diagrammet jämförs Alingsås med jämförbara kommuner samt Lerum och Härryda. Lerum
och Härryda ingår båda i jämförbara kommuner och Göteborgsregionen. Eftersom det är
antal som mäts är inte antalet jämförbart med Göteborgsregionen och riket som har andra
befolkningsstrukturer. I siffrorna ingår även personal som arbetar med ensamkommande
barn. Utan att veta hur andra kommuner agerade så har Alingsås kommuns kodning av
personal (AID koder) förändrats under jämförelseperioden vilket ger ett missvisande
resultat. Totalt har Alingsås mellan 2014 och 2017 utökat antalet socialsekreterare dock ej i
den omfattningen som grafen ger sken av. Det är utifrån redogörelsen ovan viktigt att
kommunen kvalitetssäkrar rådata och rapporteringen till den offentliga statistiken. Detta för
att möjliggöra sakliga och relevanta analyser för att utveckla verksamheten i önskade
riktningar.

Socialförvaltningens analys
Förvaltningen har sannolikt i högre utsträckning än andra jämförbara kommuner byggt
hemmaplanslösningar. Både i form av boenden för ensamkommandebarn, HVB hem för
ungdomar, motivationsboende för missbrukare osv vilket genererar personalkostnader men
ger goda ekonomiska effekter. Under flyktingvågen 2015 öppnade Alingsås många boenden
för ensamkommande barn vilket andra kommuner inte hade möjlighet till i samma
utsträckning. Personalen på boendena var en ny personalkategori men gamla koder
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användes vilket slår igenom i redovisningen. Det är alltså denna boendepersonal, vilka inte
är eller skulle rapporteras in i gruppen socialsekreterare som slår igenom i redovisningen.
Den reella ökningen handlar om 8-10 tjänster inom den lagstadgade verksamheten och då
ska man ta i beaktande att inflödet i barnavården har fördubblats. I redovisningen för 2017
syns också internkonsulter, förnärvarande 4 personer som tillsatts för att undvika externa
köp vilka tidigare krävts för att upprätthålla myndighetsutövningen. Detta har kraftigt
minskat förvaltningens kostnader. Internkonsulterna bekostas av vakanser och ryms alltså
inom befintlig personalbudget.
Ett LVM (Lagen om Vård av Missbrukare) förebyggande team infördes 2015 och finns bara i
Alingsås vilket på ett effektivt sätt motverkat dyra placeringar. Ett LVM kostar i snitt mellan
600 till 800 tkr. 2015 när teamet infördes gick LVM placeringarna från 10 till 3 och har
därefter hållit sig på en fortsatt låg nivå.
En översyn görs nu över all myndighetsutövning för att säkerställa att bemanningen ligger i
nivå med andra jämförbara kommuner och åtgärder har redan gjorts inför 2019.
Säkerställande av hur AID koder används och rapporteras in behöver också ses över.
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Genomgång av socialnämndens ekonomi
Ekonomisk information 2017-2018
Analysen av socialnämndens ekonomiska information 2017 och 2018 försvåras av olika skäl.
Dels störs jämförelsen av överflytten av LSS-delen till vård- och äldreomsorgsnämnden och
dels av att det som var kvar i socialnämnden omorganiserades inför 2018. Mellan 2017 och
2018 har man dessutom bytt ut vissa verksamhetskoder för att beskriva samma ekonomiska
data. Den försvåras ytterligare av att detaljbudgeten 2017 inte var fullt genomarbetad och
innehåller en del tekniska felaktigheter. 2018 är bättre men den innehåller även den
felaktigheter som förvillar den som skall tolka den ekonomiska informationen, framför allt
om den skall tolka data genom att jämföra 2017 och 2018. På grund av ovanstående kan
man inte följa den ekonomiska informationen så som det är tänkt och man måste studera
den ur olika aspekter och översätta data för att kunna jämföra och analysera över de två
åren. Dialog om problemen i den ekonomiska informationen har förts med
socialförvaltningen. Socialförvaltningen och kommunledningskontoret har arbetat
tillsammans för att vi skall få så rättvisande och jämförbara siffror som det går trots
utmaningarna.

Flerårsstrategier
Denna del behandlar hur väl budgeten förändrats utefter de beslut som fattats i
flerårsstrategierna för åren 2017-2019 och 2018-2020. Analysen sker utifrån
verksamhetskod med modifiering för de felaktigheter som finns och de förändringar som
gjorts på verksamhets- och ansvarskoder.

Flerårsstrategi 2017-2019
KS § 212, forts Dnr 2016.202 KS 077
Socialnämnden:
Grundkommunbidraget utökas med 8,0 mnkr 2017 med anledning av LSS.
Grundkommunbidraget reduceras med -12,0 mnkr år 2017 med anledning av
effektiviseringskrav.
Nämnden erhåller 12,0 mnkr i tillfälligt kommunbidrag år 2017 och 2018 med anledning av
kostnader för flyktingmottagande. År 2019 erhåller nämnden tillfälligt kommunbidrag om
8,0 mnkr med anledning av flyktingmottagandet.
Kommentar:
I flerårsstrategin 2017-2019 fick socialnämnden ett effektiviseringskrav på 12,0 mnkr att
effektuera under 2017 samtidigt som de fick tillfälligt kommunbidrag om 12,0 mnkr med
anledning av kostnader för flyktingmottagning. I budget lades ingen kostnad på
flyktingmottagandet och någon effektivisering effektuerades inte i detaljbudgeten.
Därmed kan det konstateras att kommunfullmäktiges beslut i Flerårsstrategin 2017-2019
inte genomfördes under 2017 och heller inte under 2018.
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Flerårsstrategi 2018-2020
KS § 220, forts Dnr 2017.249 KS 077
Budget 2018 och plan 2019-2020, forts
Socialnämnden:
Grundkommunbidraget höjs med 13,0 mnkr år 2018 avseende placeringar för barn- och
unga.
Grundkommunbidraget höjs med 3,9 mnkr år 2018 avseende våld i nära relationer samt
hedersrelaterat våld.
Grundkommunbidraget höjs med 11,9 mnkr år 2018 avseende volymökningar utifrån 2017
års nivå.
Grundkommunbidraget höjs med 0,4 mnkr år 2018 avseende arvode till särskilt förordnad
vårdnadshavare.
Grundkommunbidraget sänks med 196,2 mnkr år 2018 avseende flytt av
funktionshinderverksamheten till vård- och äldreomsorgsnämnden för personer över 65 år.
Grundkommunbidraget sänks med 1,3 mnkr år 2018 till följd av förändrad budgetering
avseende personalkostnader för förvaltningschefer hos kommunstyrelsen.
Grundkommunbidraget sänks med 1,4 mnkr tkr år 2019 avseende erhållna medel ur
innovationsfonden.
Kommentar:
Detaljbudget 2018 är till stora delar en helt ny budget på grund av överflytten av LSS och
organisationsförändringen av det som blev kvar. Tabellen nedan är rensad från den del som
övergick till vård och äldreomsorgsnämnden och är rättad från de mest påtagliga tekniska
felen samt förändringar i användandet av verksamhetskoder så att jämförbarhet kan göras
mellan 2017 och 2018. En stor svaghet för att jämföra exakt hur de olika verksamheterna
utvecklats mellan åren är att socialsekreterarna och enhetschefer ligger på en gemensam
verksamhetskod och på ansvar där olika verksamheter blandas, framförallt under 2017.
Därmed är det svårt att exakt veta hur stor budget respektive verksamhet har. I och med att
förvaltningen gjorde en omfattande omorganisering 2018 kan man heller inte endast
studera förändringar på ansvar. Gällande tilldelningen av 13,0 mnkr år 2018 avseende
placeringar för barn- och unga avser denna post i sak inte extern placeringar, utan svarar
upp mot de budgetäskande som socialnämnden förde fram där kostnaden för barn- och
unga ökat och nämnden arbetat med att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna, vilka
oftast resulterat i hemmaplanlösningar.
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Budget 2018
Nämnd

Budget 2017 Förändring

LSS (924) 2017

745

744

1

55 691

50 376

5 315

3 870

1 392

2 478

400

-426

826

Vuxen

28 625

24 504

4 121

Arbetsmarknad

11 054

10 654

400

Ekonomiskt bistånd

22 303

18 052

4 251

Barn och unga
Våld i nära
Flykting

Familjerätt

426

4 024

2 607

1 417

Förvaltningsgemensamt

30 139

20 441

9 698

4 695

Socialförvaltningen

36 848

38 943

-2 095

13 396

1 180

1 253

-73

39

Övrigt
LSS
Äldreomsorg

0

0

0

27 330

21 692

5 638

7 108

222 209

190 232

31 977

25 664

Rättad med personal ekonomiskt bistånd och barn & unga (öppna insatser)

I flerårsstrategin 2018-2020 gjordes organisatoriska förändringar där resurser (budget) och
kostnader flyttades till vård- och äldreomsorgsnämnden (196,2 mnkr) och till
kommunledningskontoret (1,3 mnkr).
De 0,4 mnkr som socialnämnden beviljades till särskilt förordnad vårdnadshavare
effektuerades i detaljbudgeten.
Av de 3,9 mnkr som socialnämnden beviljades för våld i nära relation och hedersrelaterat
våld lades 2,4 mnkr in i budget och effektuerades därmed delvis.
Socialnämnden fick 11,9 mnkr vilket var ämnat för att täcka ej budgeterade kostnader
förvaltningscentralt, IT 2,5 mnkr, lokaler 2,5 mnkr och 6,9 mnkr för att återföra resurs till
förvaltningsledning och stab som avsågs finansieras av flyktingfonden 2017 men som var
felaktigt budgeterat.
Socialnämnden erhöll 13,0 mnkr avseende placeringar för barn och unga.
De sista två posterna är svårare att följa, 11,9 mnkr för volymökningar 2017 och placeringar
barn och unga 13,0 mnkr.
Angående de 13,0 mnkr som nämnden fick till barn och unga lades endast 3,2 mnkr på
verksamhetskod barn och unga men ytterligare 2,1 mnkr har härletts till öppna insatser för
barn och unga. Budgeten för socialsekreterare har trots index minskat mellan 2017 och 2018
så där har ingen resurs lagts, snarare tvärt om. Däremot har det skapats en buffert centralt
om 7,1 mnkr som dock är ospecificerad till olika verksamheter. Det kan bekräftas av att det
finns budgeterade kostnader centralt där inget utfall finns.
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Förvaltningscentralt har det gjorts stora förändringar i både budget och utfall mellan 2017
och 2018 vilket gör att det är den svåraste verksamhetskoden att följa över åren. Totalt har
dock förvaltningscentralt förstärkts med 9,7 mnkr inklusive index men med är 7,1 mnkr
tagna från resurserna som erhölls från barn och unga till att skapa en buffert är budgeten
förstärkt med endast 2,6 mnkr av de tilldelade 11,9 mnkr. Således visar den ekonomiska
informationen att socialnämnden fördelat totalt (minst) 11,4 mnkr (1,5 mnkr våld i nära, 0,6
mnkr barn och unga, 9,3 mnkr förvaltningscentralt) till andra verksamheter än vad som
beslutades av kommunfullmäktige i flerårsstrategin 2018-2020. Största beloppen som
flyttats är boende psyk 5,6 mnkr, vuxna 4,1 mnkr och ekonomiskt bistånd 3,4 mnkr.

Samlad bedömning av flerårsstrategi 2017-2019 och 2018-2020
Den samlade bedömningen av hur väl socialnämnden följt den av kommunfullmäktige
utpekade viljan i flerårsstrategierna 2017-2019 och 2018-2020 är att det finns brister i
följsamheten. Uppbyggnaden av hur nämnden har redovisat och redovisar sin ekonomiska
information gör det dessutom svårt att följa hur resurserna fördelas i nämnden, både
enskilda år och mellan år. Socialnämnden har både i 2017 och 2018 års detaljbudget flyttat
resurs och budgeterat där de ansett att resursen skapat mest mervärde oaktat vad
kommunfullmäktige beslutat. Störst avvikelse mot kommunfullmäktiges utpekade vilja är att
nämnden inte följt besluten i 2017-2019 års flerårsstrategi angående att budgetera tillfälliga
medel om 12,0 mnkr på flyktingmottagning och effektivisering om 12,0 mnkr.
Socialförvaltningens analys
Under 2017 antog socialnämnden flera handlingsplaner för att få ekonomin i balans. En del i
det arbetet var att hantera effektiviseringskravet på 12,0 mnkr. Detta har inte åskådliggjorts
på ett tydligt sätt i redovisningen vilket beklagas.
Beträffande redovisning av kostnader är socialnämndens verksamhet ibland flerdimensionell
och att enbart använda verksamhetskoder för att tydliggöra dessa kostnader kan därför vara
otillräckligt. Till exempel är "flyktingmottagning" inte en homogen verksamhet som berör
enbart ensamkommande barn. Som följd av flyktingmottagningen kan kostnader uppstå
inom verksamheter såsom ekonomiskt bistånd, våld i nära relationer med mera. Givetvis
borde dessa flyktingrelaterade kostnader på ett bättre sätt ändå ha fångats upp i
redovisningen för att matchas mot det tillfälliga kommunbidrag som kommunfullmäktige
tilldelat socialnämnden. Vissa sådana ambitioner fanns inför 2017 men fullföljdes inte.
Ambitionen inför 2019 är att genom aktivitetskod i redovisningen skapa en bättre bild av
kostnader som är en följd av den stora flyktingmottagningen 2015.
Inför 2018-års budget har nämnden inte arbetat med verksamhetskoder i den utsträckning
som kommunen kräver. De äskade medlen har inte heller enbart gått till placeringskostnader
utan för att stärka hela kedjan av insatser när det gäller arbetet med våld i nära relation och
hantera det ökade inflödet av barn och unga som är i behov av socialtjänstens insatser.
I delårsbokslutet 2017 där nämnden kom med sina äskanden går det att läsa följande
kopplat till volymökningarna inom barnavården:
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Förvaltningen ser volymökningar och fortsatt höga ärendeinflöden inom flera olika områden,
framför allt inom barn och unga, våld i nära relation och LSS. Orosanmälningar avseende
barn och unga fortsätter att ligga på samma höga nivåer som 2016, en fördubblad volym
från 2015. Detta påverkar familjerätten och familjehemsverksamheten där volymerna också
fördubblats under året samt stöd och behandlingsenheten som fått prioritera om i vilka
insatser som ska tillhandahållas.
Kostnadsökningar i driftbudget 2018:
Fler barn och unga behöver stöd
Utmaningarna inom området är av betydande omfattning och stora delar rör lagstadgad
verksamhet. Orosanmälningarna inom barn och unga området har fördubblats och ligger på
bibehållen hög nivå vilket genererar placeringar främst inom familjehemsvården.
Behov av utökade medel 2018: 13 000 tkr
Här har nämnden gjort bedömningen att äskandet på 13 000 tkr kan läggas på att hantera
den ökande barnavården och inte enbart på faktiska placeringar. Inom BUS-samverkan har
det skett förstärkning av insatser inom Bjärke området under 2018. Utöver förstärkning av
familjebehandlare har förändrade arbetssätt och utökad samverkan skett inom skola,
fritidsgård och barnavårdscentral. Åtgärderna har haft positiv effekt då fler nåtts av stöd och
hjälp i tidigare skede. Familjebehandlaren tillhör stöd- och behandlingsenheten. I budget
har det skett en utökning av familjerätten med 1 417 tkr.
Förvaltningen har under många år haft bristande kontinuitet både vad gäller styrning,
ledning och ekonomiansvar. Detta har fått allvarliga konsekvenser vad gäller redovisning och
transparens. Ett aktivt arbete pågår för att säkerställa detta framåt.
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Genomgång av verksamheten
I denna del genomlyses utvecklingen inom varje verksamhetsområde. Stycket går igenom
vad nämnden ansåg som framtida behov, vad de fick i flerårsstrategin, vad de har lagt in i
budget och kostnadsutvecklingen.

Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd
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2018

Trots den stora minskningen av kostnaden för ekonomiskt bistånd och trots att nämnden
sänkt budgeten har nämnden inte framfört till fullmäktige att de behöver minskade resurser
för ekonomiskt bistånd. Nämnden har heller inte argumenterat för att bibehålla
personalstyrkan trots minskade volymer. Tvärtom så framförde de framtida behov om
ytterligare resurs om 2,5 mnkr 2017-2019 för ökade kostnader på grund av nyanlända som
lämnar etableringsfasen. Detta beviljades inte och budgeten sänktes med 3,4 mnkr (tekniskt
lade nämnden in en intäkt om 3,4 mnkr). Inför flerårsstrategin 2018-2020 återkom nämnden
med framtida behov om 3,0 mnkr för ökade kostnader på grund av att nyanlända lämnar
etableringsfasen. Nämnden beviljades inte heller denna gång för detta men höjde ändå
budgeten för ekonomiskt bistånd med 4,3 mnkr. Intäkten från 2017 togs bort och budgeten
för personal utökades med 0,9 mnkr.

29

Sida 196 av 238

Genomlysning av socialnämndens ekonomiska förutsättningar

Utbetalningen av ekonomiskt bistånd har sjunkit stadigt sedan 2013 och har under hela
perioden varit under budget även om kostnaden ökar under 2018. Tre stora sänkningar av
budget gjordes 2015 (4,2 mnkr), 2016 (4,0 mnkr) och 2017 (3,4 mnkr). Trots minskningen av
utbetalat ekonomiskt bistånd har budgeten för personal ökat mer än index och utökades
med 0,9 mnkr 2018. Utfallet på personalkostnad har varit relativt konstant trots
minskningen av utbetalat ekonomiskt bistånd.
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Anledningarna till kostnadsökningen i Alingsås 2018 förklarar socialförvaltningen beror på
dyra boendekostnader då det är brist på bostäder/boendelösningar (exempelvis
inneboende, tillfälligt boende) och på att fler personer än tidigare lämnar etableringen.
Flyktingverksamheten ingår i utbildningsnämndens ansvarsområden vilket betyder att
nyanlända under etableringsperioden tillhör utbildningsförvaltningens verksamhet. När
personer går ur etablering och integration och samtidigt saknar egenförsörjning är risken
stor att de blir beroende av ekonomiskt bistånd. Antalet personer som blir aktuella är
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avhängigt dels på hur många nyanlända som har tagits emot i Alingsås kommun under
tidigare år och dels hur väl egenförsörjning uppnåtts under etableringsperioden.
Socialförvaltningen prognostiserar att dessa två faktorer, bristen på bostäder och hur många
som lämnar etableringen utan egenförsörjning, kommer att få en ännu större inverkan på
storleken av utbetalningarna av ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd under 2019 och
framöver.
Utöver de två utmaningarna för kommunen så är det många bedömare som tror att en
konjunkturavmattning kommer att komma under mandatperioden. Om det blir en
konjunkturavmattning så kommer det att påverka förvärvsfrekvensen och därigenom öka
antalet som är aktuella för ekonomiskt bistånd. Hur stor kostnadsökningen blir är svår att
spekulera i och beror på flera variabler. Primärt hur kraftig och långvarig
konjunkturavmattningen blir och därmed hur mycket förvärvsfrekvensen sjunker och hur
staten då agerar. Risken kan vara extra stor i Alingsås då många under senare tid lämnat
beroendet av ekonomiskt bistånd och därför kan antas ha mindre säkra anställningar.
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Vuxna missbrukare

Kostnadsutvecklingen för vuxna missbrukare har haft en relativt konstant ökning om ca 2,7
mnkr om året från 2013 till 2017. I flerårsstrategierna har dock inga medel för framtida
behov för vuxna missbrukare förts fram av nämnden fram till och med 2018-2020. Nämnden
har däremot utökat budgeten till vuxna missbrukare mellan 2015 och 2016 där den i princip
fördubblades från 12,4 mnkr till 24,0 mnkr. Den utökades med ytterligare 4,0 mnkr 2018.
Budgeten för vuxna missbrukare har utökats med totalt 16,0 mnkr eller 130 % utan att några
behov för missbruksvården preciserats till kommunfullmäktige. Trots budgetökningen är det
prognostiserade resultatet ett underskott om 5,0 mnkr 2018 vilket är en dubblerad
ökningstakt mot åren innan. Inför flerårsstrategi 2019-2021 framfördes behov om 2,5 mnkr
som dock inte medgavs.
Det som skett i riket under de senaste åren är att behovet av kommunala boendeinsatser
som inte är relaterade till eget missbruk av alkohol, narkotika eller lösningsmedel har ökat
för personer över 21 år. De som har behov av hjälp med boende är en heterogen grupp och
är exempelvis hemlösa, brottsoffer, flyktingar med uppehållstillstånd och anhöriga till
missbrukare.
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Socialnämndens ekonomiska information särredovisar inte kostnad för insatser som ej är till
vuxna med missbruksproblem. Undantaget är för insatser relaterade till våld i nära relation
och hedersrelaterat våld som redovisas helt från 2017. Socialnämnden tar heller inte fram
någon statistik för området förutom för våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Därför
är det svårt att bedöma hur mycket av det som är redovisat som missbruksvård som är en
faktisk ökning av missbruksvården och vad som kan hänföras till övriga insatser. Det har dock
gjorts en utredning på uppdrag från socialnämnden i juni 2018 där det framkommer att
Alingsås har fått kostnadsökningar kopplat till bostadsinsatser som inte är relaterat till
missbruk. Utan ekonomisk information och statistik är det dock svårt att verifiera om
Alingsås följer rikstrenden och det därmed är volym och kostnadsökningar, när de skett och
hur stora de i så fall har varit.
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Övriga insatser för vuxna
Under 2017 skedde en kraftig ökning av kostnader för övriga insatser till vuxna på grund av
beviljade insatser till våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Hur stor den faktiska
ökningen har varit är svårt att veta då alla kostnader för våld i nära och hedersrelaterat våld
började redovisas på verksamhetskoden först 2017.
Utfallet för 2017 blev 5,3 mnkr, vilket är 3,9 mnkr sämre jämfört med budget.
Socialnämnden erhöll 3,9 mnkr i flerårsstrategin avseende våld i nära och hedersrelaterat
våld. I detaljbudget lades dock endast 2,4 mnkr in, nämnden borde lagt in nuvarande budget
plus 3,9 mnkr, totalt 5,3 mnkr inte totalt 3,9 mnkr.
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Jämförs utfallet för 2017 och rak framskrivning från november 2018 är utfallet ungefär
samma eller något lägre. Det finns inga indikationer i redovisningen för att kostnaden skulle
öka mellan 2017 och 2018 men däremot finns ett underskott mot budget på 1,4 mnkr
eftersom hela det tilldelade beloppet (samma som 2017 års underskott) inte lades in i
budget.
I delårsrapporten beskrev socialnämnden våld i nära och hedersrelaterat våld som något
som stod för en stor volymökning under 2018 och de såg framför sig att det skulle öka
ytterligare 2019 varför de i budget äskade om tillskott om 3,0 mnkr.
Som diagrammen visar har volymökningen inte påverkat kostnaden mellan 2017 och 2018
(per november). Nämnden bör därför lägga in hela resursen som erhölls inför 2018 men
kanske ompröva om resurserna behöver utökas med ytterligare 1,5 mnkr 2019. De ansökta
3,0 mnkr ser oavsett ut att vara i överkant för 2019.
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Barn och unga
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Inför flerårsstrategin 2017-2019 ansökte nämnden om tillskott på 5,0 mnkr där 3,2 mnkr
skulle användas till ökat antal placeringar och 1,8 mnkr på att utöka antalet handläggare.
Nämnden tilldelades inga resurser för detta utan fick tvärt om ett generellt
effektiviseringskrav om 12,0 mnkr. Budgeten ökades dock med 4,3 mnkr vilket, utöver index,
är ungefär 3,6 mnkr. Den negativa avvikelsen mot budget 2017 var 5,9 mnkr.
Inför flerårsstrategin 2018-2020 ansökte socialnämnden om 13,0 mnkr för ökat antal
placeringar inom barn och unga, vilket beviljades. Dock utökades budget 2018 endast med
5,3 mnkr, inklusive index, övriga 9,7 mnkr förklarar socialförvaltningen delvis med att medel
lagts till en central buffert och övrigt har omprioriterats till andra verksamheter.
Inför flerårsstrategin 2019-2021 begärde socialnämnden 2,5 mnkr i ramökning för
volymökningar inom barn och unga, specificerat till familjehemsarvoden. I flerårsstrategin
2019-2021 höjdes ramen permanent med 1,0 mnkr avseende familjehemsarvoden.
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Kostnad placeringar barn och unga 2018
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Trenden för kostnaderna för placeringar för barn och unga (familjehem och institutionsvård)
är att kostnaden är nedåtgående under året vilket tyder på att volymökningen avtagit. 2018
års kostnader är 8,8 mnkr mer än 2017 års budget vilket är 4,2 mnkr lägre än vad
socialnämnden erhöll i extra resurs inför 2018 även exklusive index. Därmed kan de 13,0
mnkr som nämnden fick inför 2018 vara i överkant för vad nämnden behöver 2019 om
resurserna läggs där de var avsedda. Nämnden bör kanske ompröva om de extra resurserna
om 1,0 mnkr för familjehemsarvoden som nämnden erhållit kan prioriteras till annan
verksamhet.
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Funktionshinder under 65
Socialnämnden lämnade över funktionshinder enligt LSS och SFB till vård och
omsorgsnämnden 2018. Kvar finns delar de insatser som utförs för personer enligt SoL som
är under 65 år. Socialnämnden använder inte koden för insatser under 65 utan
verksamhetskoden för äldreomsorg. En del av det som socialnämnden förde över till vård
och äldreomsorgsnämnden var kodat med koden för äldreomsorg. Samtidigt har
socialnämnden nästan lika mycket budgeterat på verksamhetskoden vilket kan tyda på en
volymökning. Dock finns en gränsdragningsproblematik och eftersom allt är kodat med
äldreomsorgskod är det inte möjligt att reda ut hur det har utvecklats exakt mellan 2017 och
2018. Den andel som finns kvar hos socialnämnden har ökat med 5,6 mnkr från 21,7 mnkr till
27,3 mnkr. Utfallet har dock ökat mellan 2017 och 2018. I framtiden är det en fördel om rätt
koder används där det kan användas så att budget och utfall för funktionshinder under 65
lättare kan följas upp.
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Socialsekreterare
Socialsekreterarna är ingen egen insats men är kodat på en övergripande verksamhetskod. I
räkenskapssammandraget så fördelas kostnaderna på de olika verksamheterna men ur
redovisningen går det inte att få ut exakt med vilken verksamhet som socialsekreterarna
arbetar. I siffrorna nedan ingår inte kostnaden för de socialsekreterare som arbetar med
ensamkommande.

I flerårsstrategin 2017-2019 så ansökte nämnden om resurs till barn och unga där 1,8 mnkr
ingick som utökning av socialsekreterare, vilket inte beviljades. Förutom den gången har
socialnämnden inte direkt ansökt om utökning av antalet socialsekreterare även om det kan
ingå i volymökning. Socialnämnden fick dock ingen resurs men utökade budget med 6,7
mnkr eller 26 %. Socialnämnden flyttade mellan åren tjänster som tillhörde
ensamkommande till den ordinarie driften. Detta i ett skede när socialnämnden fick tillfälliga
medel om 12,0 mnkr för flyktingrelaterade kostnader och skulle effektivisera 12,0 mnkr på
den ordinarie verksamheten. 2018 minskar budget och utfall beroende på att budget och
kostnader flyttats till vård och omsorgsnämnden.
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Ekonomistyrning
Enligt Alingsås kommuns riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god ekonomisk
hushållning tillämpar Alingsås kommun decentraliserad ekonomistyrning. Vilket innebär en
hög grad av frihet för nämnderna men också ett stort ansvar.
Kommunfullmäktige fastställer den budget inom vilken verksamheten skall bedrivas och alla
kostnader täckas. Kommunfullmäktige fastställer budget genom att årligen besluta om en
flerårsstrategi för de kommande tre åren. Flerårsstratgin är kommunens huvuddokument för
att styra verksamhetens inriktning och omfattning. Anslagen som nämnderna får på
nettokostandsnivå är begränsningen för verksamhetens omfattning. Vidare är anslagen
bindande och nämnderna kan inte föra medel mellan olika anslagsområden. Principiella
ställningstaganden och ärenden av större vikt skall alltid behandlas av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Vad som framkommit vid granskningen av socialnämnden är att socialnämnden tolkat
riktlinjerna som att nämnden har stor frihet att fördela sina resurser som de finner lämpligt
även om det finns riktade bidrag i flerårsstrategin.
Riktlinjerna fastslår att de riktade medlen skall förläggas på avsedd plats och med korrekt
verksamhetskod så att budget och kostnad kan följas upp. På så sett möjliggörs det för
kommunstyrelsen att utföra sin uppsiktplikt att nämnderna följer flerårsstrategins utpekade
vilja sett till ambitioner, kvalitet och ekonomiska ramar.
Med decentraliserad ekonomistyrning krävs att nämnderna följer trender och förändringar
som påverkar verksamheten och nettokostnaden. Det är viktigt att nämnderna är
transparanta och redovisar både positiva och negativa förändringar. Till detta kommer
kommunfullmäktiges mål där avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och
referenskostnad ska minska. Det innebär att nämnden har ett ansvar att föreslå åtgärder för
att långsiktigt minska kostnaden om den överstiger referenskostnaden. Därutöver bör de
följa trender som påverkar både referenskostnad och nettokostnad så att de kan vara
proaktiva och föreslå åtgärder till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om
avvikelserna riskerar att öka.
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Utveckling av nettokostnader
Utveckling av nettokostnader exklusive
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Kostnadsutvecklingen för socialnämnden var mindre än index för den del som ryms inom
individ och familjeomsorgen under perioden 2013-2016. Totalt är det en
nettokostnadsökning på 4 %, vilket ger ungefär 1,3 % i genomsnitt. Detta trots
kostnadsökningar för socialsekreterare och vuxna missbrukare. Kostnadsökningarna vägdes
upp av kostnadsminskningar för barn och unga och ekonomiskt bistånd. För perioden mellan
2016 och 2018 har det skett kostnadsökningar inom alla områden medan försörjningsstödet
är på samma nivå som 2016. Nettokostnadsökningen för 2017 var 22 % och för 2018 11 %.
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Utveckling av budget
Utveckling av budget
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2013

2014

2015

2016

Ekonomiskt bistånd

Vuxna

Våld i nära

Socialsekreterare

2017

2018

Barn

Ekonomiskt bistånd
Socialnämnden har succesivt sänkt budgeten för ekonomiskt bistånd i takt med att
kostnaden sjunkit. Utfallsmässigt så påverkar minskningen nämndens nettokostnad positiv
men nedgången för andelen med ekonomiskt bistånd sänker samtidigt Alingsås kommuns
referenskostnad för individ- och familjeomsorgen. Därför borde trenden med lägre andel i
bidragsberoende och minskningen av budget ha kommunicerats tydligare till
kommunfullmäktige. Informationen var särskilt viktig eftersom socialnämnden använt
nedgången av ekonomiskt bistånd till att utöka budgeten i andra verksamheter. Vidare
borde socialnämnden informerat kommunfullmäktige att de beslutat att inte dra ned
myndighetspersonal inom ekonomiskt bistånd trots stora volymminskningar då det får anses
vara en ambitionsökning.

Vuxna missbrukare
Kostnadsökningen för vuxna missbrukare har varit ungefär lika stor varje år och har i
genomsnitt varit 2,7 mnkr mellan 2013 och 2017. Kostnadsökningen accelererar dock 2018
då den nästan har fördubblats till 5,0 mnkr. Budgeten sänktes dock 2015 för att justeras
uppåt 2016 från 12,4 mnkr till 24,0 mnkr. Resurserna fördelade socialnämnden från
framförallt ekonomiskt bistånd men även från barn och unga. En andra justering skedde
2018 då budgeten utökades med 4 mnkr. Totalt sett har budgeten ökats med 16 mnkr eller
130 % under perioden 2013-2018. Utfallsmässigt så påverkar ökningen nämndens
nettokostnad negativt men påverkar inte direkt Alingsås kommuns referenskostnad för
individ- och familjeomsorg. Socialnämnden borde tydligare ha kommunicerat den kraftiga
ökningen av kostnaden för missbruksvården och att de förde över resurs från andra
verksamhetsområden för att täcka ökningen. Vidare finns behov att finna förklaringar till
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varför missbruksvården har ökat så de senaste åren och varför kommunen har en högre
kostnadsnivå än jämförbara kommuner.

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld (Övrig insatser för vuxna)
Våld i nära relation och hedersrelaterat våld, som är en del av övriga insatser för vuxna,
började särredovisas mer noga 2017 då alla kostnader för insatserna flyttades dit från
missbruksvård och barn och unga. Socialnämnden har kommunicerat ökningen till
kommunfullmäktige och även erhållit ökade resurser. I flerårsstrategin 2019-2021 har de
dock överskattat kostnadsökningen 2018 för våld i nära relation och hedersrelaterat våld.

Barn och unga
Barn och unga hade minskade kostnader mellan 2013 och 2015 för att sedan öka mellan
2015 och 2018. Kostnadsminskningarna har inte kommunicerats till kommunfullmäktige och
inte heller att socialnämnden flyttade resurs från barn och unga till andra verksamheter.
Däremot har kostnadsökningarna kommunicerats till kommunfullmäktige men all resurs har
inte lagts på barn och unga utan delvis omprioriterats till andra verksamheter. Trots stora
ambitioner vad gäller öppna insatser har Alingsås högre kostnader än jämförbara kommuner
för placeringar. Socialförvaltningen ser de till antalet fler anmälningarna som inkommer till
Alingsås kommun som en bidragande faktor. Om det beror på högre ambitioner,
ineffektivitet och/eller en annan socioekonomisk struktur än de kommuner Alingsås jämförs
med är något som bör utredas närmare.

Socialsekreterare
Socialnämnden gjorde en satsning i budget på utökning av antalet socialsekreterare 2017.
Ökningen är större än i jämförelse med andra och den satsningen borde ha kommunicerats
tydligare till kommunfullmäktige.
Socialförvaltningens analys
Vad gäller ekonomiskt bistånd är inte kostnadsminskningen per automatik kopplad till antal
hushåll och därigenom minskad handläggning, men volymerna har också sjunkit och inför
2019 minskas också bemanningen. Det har varit svårt att prognostisera utvecklingen inom
området då Arbetsförmedlingens prognoser under ett par år pekat på kraftigt ökande
kostnader. Så har inte skett och förvaltningen har mycket riktigt omfördelat budget utan att
synliggöra detta.
Inom missbruksområdet är redovisningen mycket oklar och svår att tolka. Här kommer
sannolikt revisionsbyrån E&Ys genomlysning vara ett stöd i att identifiera
förbättringsområden. Redovisningen framåt kommer också att vara tydligare då kostnader
förvaltningen har för utförande av LSS kommer att redovisas särskilt.
Våldet särredovisas med början 2017 och kostnader kommer att kopplas dit på ett ännu
tydligare sätt 2019. Skälet till att förvaltningen överskattade kostnadsökningen var att man
underskattade sitt effektiviseringsarbete. Fler personer fick hjälp till en lägre kostnad än
förvaltningen beräknat.
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Som tidigare nämnts ökade antal aktualiseringar inom barn och unga området i Alingsås med
92 % under perioden 2015 – 2017 vilket är en anmärkningsvärd ökning under kort tid och är
en viktig fråga i sig vad det beror på. Rimligen finns ett direkt samband mellan antal
aktualiseringar och påverkan på både handläggnings- och insatskostnader. Samverkan i olika
former har prioriterats i Alingsås under många år och förebyggandearbete har lyfts fram. En
effekt av detta kan vara att fler Alingsåsare i behov av stöd fångas upp och slussas till
socialförvaltningen än vad som sker i andra kommuner. En annan förklaring är att behoven
är större i kommunen, vi ser exempelvis att vi har större andel bidragsförsörjda än i andra
jämförbara kommuner vilket kan tyda på en ökad utsatthet.
Vad gäller satsningen på socialsekreterare 2017 uppfattade förvaltningen att detta
framförallt rymdes inom grundkommunbidraget på 11 900 tkr avseende volymökningar.
Kommunikationen kunde sannolikt varit bättre även kring detta.
Ambitionen framöver är att genom en kombination av olika koddelar i redovisningen skapa
en tydligare bild av de olika insatser som genererar kostnader och att på så sätt också
fördela ut kostnader för socialsekreterare. För att redovisningen skall fungera i praktiken och
ge korrekt information får den dock inte göras alltför komplex, den behöver även anpassas
till den årliga RS-insamlingen. Vissa förbättringar kommer uppnås redan 2019. Inför
kommande år fortsätter utvecklingsarbetet bland annat genom deltagande i ”Kostnad per
brukare” vilket också möjliggör fördjupade jämförelsemöjligheter med andra kommuner
eftersom förvaltningens data bakåt till delar är missvisande. Social förvaltningens ambition
är självklart att ha en transparent och korrekt redovisning.
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Förslag på förbättringar
Vad som framkommit i genomlysningen är att det finns förbättringsområden inom
socialnämndens ekonomiska information och verksamhetsdata. Angående verksamhetsdata
så bör socialnämnden utveckla den genom att sammanställa och följa fler nyckeltal.
Fördelarna är att det blir enklare att förstå, granska och framförallt att strategiskt och
långsiktigt styra verksamheten. Inte minst blir det enklare för kommunstyrelsen att
genomföra sin uppsiktsplikt. Därutöver så kommer rapporteringen till externa aktörer som
socialstyrelsen att kvalitativt förbättras så att deras data blir bättre och Alingsås får fler
nyckeltal att jämföra sig med andra.
Angående den ekonomiska informationen är det framförallt användandet av
verksamhetskoder som kan förbättras. Socialnämnden följer nu upp verksamheten primärt
på ansvarskod. För att styra, leda och utkräva ansvar för sin verksamhet är det naturligt och
riktigt. Vill man jämföra över år och se trender på hur olika insatstyper (verksamheter)
förändrats är det problematiskt att följa upp på ansvarskod då organisationens uppbyggnad
och innehåll på ansvar förändras över tiden. För att få jämförbarhet över åren oavsett hur
verksamheten är organiserad bör uppföljning av verksamheten ske på verksamhetskod.
Socialnämnden använder verksamhetskod idag, primärt för att försörja SCB:s
räkenskapssammandrag (RS) som sedermera mynnar ut i kommunens nettokostnad på
verksamhetskod och bidrar till samtliga kommuners standardkostnad och referenskostand.
Socialnämnden har stora möjligheter att förbättra sin uppföljning genom att fördela
kostnader på fler verksamhetskoder eller aktivitetskoder. Fördelarna är att uppföljningen av
trender och insatser blir enklare över tiden. Följdeffekten blir att det blir enklare att förstå,
granska och framförallt att strategiskt och långsiktigt styra verksamheten. Inte minst blir det
enklare för kommunstyrelsen att genomföra sin uppsiktsplikt. Dessutom kommer arbetet
med RS (räkenskapssammandraget) att förenklas och kvaliteten att förbättras. Vilken
detaljnivå får nämnden bedöma eftersom fördelningar tar tid och måste finnas ett syfte med
att följa kostnader. Nedan följer konkreta verksamhetskoder som bör implementeras i
redovisningen.
-

Ta bort verksamhetskoden för socialsekreterare och enhetschefer, så att kostnaden
per verksamhet kan följas på aggregerad nivå.
Socialförvaltningen har påbörjat arbetet i budgetarbetet och kommer att slutföra
förändringen under 2019.

-

Skapa fler verksamhetskoder eller aktiviteter för insatserna så att linjen (cheferna)
lättare kan följa kostnadsutvecklingen över tid för enskilda insatser. Detta gäller
primärt inom avdelningen för vuxna där fler koder bör skapas och de som finns
definieras så att kvaliteten förbättras och utvecklingen av verksamheten lättare kan
följas.
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Socialförvaltningen kommer att påbörja arbetet under 2019 och genomföra det i
budgetarbetet 2020.
-

Lägga över det som kan läggas över på 520 (Funktionshinder) från 510 (äldreomsorg).
Har genomförts i budgetarbetet 2019.
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Förutsättningar 2019
Utifrån socialnämndens ekonomiska utgångläge finns risker för ett budgetunderskott inför
2019 om cirka 20 mnkr, inför 2020 ökas det befarande budgetunderskottet till drygt 25
mnkr. Budgetunderskottet är exklusive eventuella volymförändringar under 2019 i
verksamheten.
Socialnämndens budget påverkas dels av beslut fattade i nuvarande flerårsstrategi men även
av beslutet fattade i flerårsstrategi 2017-2019. Nämnden fick då 12,0 mnkr för att budgetera
på flyktingmottagning, något som skulle trappas av med 4,0 mnkr 2019 och resterande 8,0
mnkr 2020. Samtidigt skulle socialnämnden effektivisera 12,0 mnkr med start 2017. För 2019
innebär det att 8,0 mnkr skall läggas på budget kopplad till flyktingverksamheten och om
resurserna inte behövs skall förvaltningen gå med motsvarande plus då dessa resurser skall
ha effektiviserats under 2017.
Kommunledningskontoret och socialförvaltningen är av uppfattningen att ovan utmaningar
kommer kräva ett offensivt och proaktivt arbete där ett flertal beslut med påverkan på
nämndens verksamhet kommer att behöva fattas under året.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-18
Jerker Gussmo

Kommunstyrelsen

2018.261 KS

Tillsammans skapar vi Alingsås, efterfrågan av
dokumentets trohet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav den 9 april 2018, § 45, kommunledningskontoret i uppdrag att bereda
svar på förslag angående frågeställningar med koppling till ”Tillsammans skapar vi Alingsås”.
Förvaltningens yttrande
”Tillsammans skapar vi Alingsås” antogs av Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2013.662 KS)
som en del i projektet ”Arbetsgivarmärke 2016”. Tillsammans med målbilderna i ”Alingsås
kommun - en mönsterarbetsgivare” (2015.269 KS) utgör dokumentet grunderna i arbetet
med att stärka kommunens varumärke som arbetsgivare.
Utifrån frågeställningarna i motionen beskrivs pågående arbete nedan.
-Satsa på 80-90-100 modellen från 62 års ålder. Detta innebär att man jobbar 80%, får 90% i
lön, och 100% i tjänstepensionsavsättning.
Svar: En av SKLs strategier för att klara kompetensörjningen är att få fler att jobba mer.
Ovanstående modell kan vara en modell som möjliggör att fler arbetar mer samtidigt som det
också kan innebära att man arbetar mindre. Inom ramen för frågeställningen arbetar HR och
Ekonomi med att ta fram förslag på en modell som i sin grunddefinition inte reducerar antalet
arbetade timmar.
-Öronmärka pengar till ett utjämningssystem för jämställda löner mellan män och
kvinnor för lika arbete.
Svar: Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Syftet med kartläggningen är
att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. HRenheten har i uppdrag (flerårsstrategin 2019-2021) av Kommunstyrelsen att ansvara för att
följa upp lönekartläggning och vid behov vidta lämpliga åtgärder. Eventuella åtgärder görs
inom ram för den årliga löneöversynen.
-Att den fackliga samverkan stärks ytterligare.
Svar: Alingsås kommuns samverkansavtal med personalorganisationerna revideras under
2019.
-Att dokumentet ”Tillsammans skapar vi Alingsås” hålls levande, följs och utvecklas och blir
en del av anställningsförhållandet i kommunen för ALLA medarbetare.
Svar: Tillsammans med uppdraget om värdegrund (flerårsstrategin 2019-2021) bildar
”Tillsammans skapar vi Alingsås” en gemensam målbild med koppling till
arbetsgivarvarumärke. Under 2019 kommer handlingsplan avseende värdegrund att tas
fram, arbetet med värdegrund kommer att ligga i linje med ”Tillsammans skapar vi Alingsås”.
-Att ingen chef ska ha fler än 30 medarbetare i sitt ansvarsområde.
Svar: Inom ramen för målbild avseende ledarskap i ”Alingsås kommun - en
mönsterarbetsgivare” (2015.269 KS) definieras att kommunen ska arbeta aktivt för att antalet
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medarbetare per chef ej överstiger 30 tillsvidareanställda. Aktiviteten kräver prioritering av
resurser inom respektive förvaltning.
Ekonomisk bedömning
Pågående arbete och förslag till beslut innebär i dagsläget ingen ytterligare ekonomisk
konsekvens i form av utökade kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Förslaget anses besvarat

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

Maria Standar
Kommundirektör

Jerker Gussmo
Personalchef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-20
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-04-09

§ 45 2018.261 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Tillsammans skapar vi Alingsås,
efterfrågan av dokumentets trohet, Anita Hedén-Unosson (S)
Ärendebeskrivning

Anita Hedén-Unosson (S) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag till
kommunstyrelsen:
Vi socialdemokrater efterfrågar dokumentets trohet!
Under projektet Mönsterarbetsgivare och Arbetsgivarmärke 2016 lyftes delar som
pensionsavgångar, förmåner och medarbetarskap upp som viktiga faktorer att se
över. Projektet viktade förmåner som skulle locka nya medarbetare, och gamla att
stanna kvar i kommunen. Vidare skulle projektet även se över möjligheten att minska
pensionsavgångar för att återväxten inte ska avstanna. Projektet skulle också arbeta
med en långsiktig och trovärdig marknadsföring för att stärka medarbetarenas
upplevelse av arbetsgivaren som helhet.
Resultatet finns att läsa i ”Tillsammans skapar vi Alingsås”.
För att lyckas med intentionen som arbetades fram ser vi socialdemokrater att det är
av största vikt att fortsätta just det arbetet framåt, nu!
Vi tror på ett demokratiskt samhälle där alla medarbetares kraft tas tillvara, där män
och kvinnor har jämställda löner för lika arbete, att samverkan fungerar som
stärkande faktor i alla delar av arbetslivet, och att ledningen i hela kommunen
genomsyras av värdeorden ”Öppenhet, Engagemang och Respekt” från
basverksamhet till yttersta toppen. Vi ser också att allt högre arbetsbelastning och
stressigare arbeten leder till att fler tar ut sin pension allt tidigare och kommunen
tappar kompetent arbetskraft. För att sedan komma tillrätta med nöjd
medarbetarindex (NMI) ser vi att det är största vikt att följa vad som anges i
dokumentet, det vill säga max 30 medarbetare per chef. Detta för att alla
medarbetare skall känna sig sedda och erkända och ha en tillgänglig chef.
På så sätt tror vi att kommunen kan ta ytterligare steg mot jämnställdhet, ekonomisk
och social hållbarhet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-04-09

Vi socialdemokrater vill:
-Satsa på 80-90-100 modellen från 62 års ålder.
-Detta innebär att man jobbar 80%, får 90% i lön, och 100% i
tjänstepensionsavsättning.
-Öronmärka pengar till ett utjämningssystem för jämställda löner mellan män och
kvinnor för lika arbete.
-Att den fackliga samverkan stärks ytterligare.
-Att dokumentet ”Tillsammans skapar vi Alingsås” hålls levande, följs och utvecklas
och
blir en del av anställningsförhållandet i kommunen för ALLA medarbetare.
-Att ingen chef ska ha fler än 30 medarbetare i sitt ansvarsområde.

Beslut

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

Klk

Justerandes sign
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Justerandes sign
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Förslag till
kommunstyrelsen - Fokus
på medborgardialog kring
utveckling av Alingsås –
Anita Brodén (L)
12
2017.621 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-21
Robert Gustafsson

Kommunstyrelsen

2017.621 KS

Svar på förslag till kommunstyrelsen - Fokus på
medborgardialog kring utveckling av Alingsås
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L) har den 27:e september 2017, AU §150, lämnat följande förslag till
kommunstyrelsen om medborgardialog:
-

att en processledare tillsätts för att involvera medborgare alltifrån skolelever till
pensionärsorganisationer, från förtroendevalda till näringsliv och den civila sektorn i
en medborgardialog och process kring utvecklingen av Alingsås.

Förvaltningens yttrande
Kommunfullmäktige i Alingsås antog den 28 mars 2012, § 59, riktlinjer för planerad
medborgardialog i Alingsås. I kommunens flerårsstrategi 2019 - 2021, antagen av
kommunfullmäktige 12 december 2018, § 226, har samtliga nämnder getts i uppdrag att
stärka och utveckla demokratin, och i lämpliga former använda sig av medborgardialog. I
kommunstyrelsens flerårsstrategi 2019-2021, antagen av kommunstyrelsen 4 februari 2019,
§25 ges stabsavdelningen på kommunledningskontoret i uppdrag arbeta med att stärka och
utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog. Med de uppdrag
som givits i Alingsås kommuns flerårsstrategi 2019-2021 är förslaget beaktat.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Ärendet avslutas med hänvisning till kommunledningens yttrande.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Cecilia Knutsson
Stabschef

Robert Gustafsson
MR-strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-22
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-09-27

Protokollsutdrag
AU § 150 Dnr 2017.621 KS 018

Förslag till kommunstyrelsen - Fokus på medborgardialog kring
utveckling av Alingsås – Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde lämnar Anita Brodén (L) följande ärende till kommunstyrelsen för
beredning:
Under ett par års tid har ett stort arbete lagts ned för politiska samtal samt dialog och
överläggningar med Trafikverket. I samband med Visionsarbetet gavs tillfälle till en
begränsad medborgardialog kring planredovisning och modell. Man kan näppeligen kalla det
en ”fördjupad medborgardialog”.
Efter Trafikverkets besked att inte ta med Alingsås i den kommande nationella
Infrastrukturplanen har ett rådrum infunnit sig för nya tankar och idéer.
Vi är definitivt inte tillbaka på ” ruta ett”, då vi nu bär med oss mer kunskap och erfarenheter.
Kunskap kring vikten av ett ordentligt förarbete samt politisk enighet gentemot Trafikverket
inför stora infrastruktursatsningar. Erfarenhet att på ett bättre sätt involvera
kommunmedborgarna i processen.
Liberalerna yrkar:
att en prorecessledare tillsätts för att involvera medborgare alltifrån skolelever till
pensionärsorganisationer, från förtroendevalda till näringsliv och den civila sektorn i en
medborgardialog och process kring utvecklingen av Alingsås. De planerade
utvecklingsplanerna för norra och södra kommundelen kan företrädesvis också inrymmas i
denna dialog, liksom revideringen av Översiktsplanen.
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Exp: Klk

Justerandes sign
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-08
Malin Lindholm
0322-61 62 37
2018.365 KS

Kommunstyrelsen

Förslag till kommunstyrelsen – Ett etiskt ramverk mot
korruption och otillåten påverkan
Ärendebeskrivning
Stefan Svensson (KD) lämnade i skrivelse den 24 maj 2018 förslag till kommunstyrelsen om
införande av riktlinjer mot mutor, korruption och jäv, en visselblåsarfunktion samt en
gemensam värdegrund för politiker och tjänstemän. Förslaget omfattade även en stärkning
och synliggörande av internkontrollarbetet i kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2018, § 94, att lämna i uppdrag till
kommunledningskontoret att bereda förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde den 15 augusti 2018, § 131, att
återremittera ärendet till kommunledningskontoret för ytterligare beredning.

Förvaltningens yttrande
I flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021, antagen vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 12 december 2018, § 226, ges kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en
visselblåsarfunktion, att ta fram en gemensam värdegrund samt att utveckla och förbättra
styrningen i kommunkoncernen. Kommunstyrelsen godkände den 4 februari 2019, § 25,
flerårsstrategi för kommunstyrelsen 2019-2021 i vilken ansvaret för ovan nämnda uppdrag
tilldelas stabsavdelningen. Förslagen att införa en visselblåsarfunktion, gemensam
värdegrund samt stärkning av internkontrollarbetet bör därför hanteras i samband med
uppfyllande av uppdrag i flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021.
Flertalet kommuner samt Sveriges kommuner och landsting har riktlinjer om mutor,
korruption och jäv vilket Alingsås kommun saknar. För att stärka arbetet mot korruption bör
sådana riktlinjer tas fram.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Förslag om att införa en visselblåsarfunktion, gemensam värdegrund samt att stärka
internkontrollarbetet hanteras i samband med uppfyllande av uppdrag i flerårsstrategi för
Alingsås kommun 2019-2021.
2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram riktlinjer mot mutor, korruption och
jäv.
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Beslutet ska skickas till
KLK-uppdrag

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-08
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-08-15

§ 131 2018.365 KS

Förslag till kommunstyrelsen – Ett etiskt ramverk mot korruption och
otillåten påverkan
Ärendebeskrivning

Stefan Svensson (KD) lämnade till kommunstyrelsen den 28 maj 2018, § 94 följande
förslag till kommunstyrelsen. Förslagen sammanfattas enligt följande.
Riktlinjer mot mutor, korruption och jäv införs. Riktlinjerna ska tydliggöra kommunens
hållning och förtydliga gällande lagstiftning. Riktlinjerna bör beakta Sveriges
kommuners och landstings vägledning om mutor och jäv.
En så kallad visselblåsarfunktion införs för att uppmuntra anställda att framföra
information om oegentligheter som kan förekomma inom kommunen.
Alingsås kommun har antagit Vision 2040, men behöver även en gemensam
värdegrund som både politiker och tjänstemän ska utgå ifrån. Värdegrunden ska
fungera som underlag för styrning och beslutsfattande. Värdegrundsarbetet ska
stärka transparensen och öka förutsättningarna för en fungerande demokrati.
Arbetet med internkontroll inom kommunen stärks och synliggörs.
Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunledningskontoret i uppdrag att bereda
förslaget.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 augusti 2018 lämnat yttrande samt
förslag till beslut.
Yrkande
Stefan Svensson (KD) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Beslut

Arbetsutskottets beslut:
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Expedieras till

Klk
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-05-28

§ 94 2018.365 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Ett etiskt ramverk mot korruption och
otillåten påverkan (punkterna 1-4) - Stefan Svensson (KD)
Ärendebeskrivning

Stefan Svensson (KD) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag till
kommunstyrelsen för beslut:
Tilltron till våra demokratiska institutioner bygger på att medborgarna uppfattar
institutionerna som opartiska och sakliga. Korruption och andra oegentligheter ger
inte bara ekonomiska konsekvenser utan påverkar dessutom legitimiteten för det
politiska systemet.
Såväl Sveriges kommuner och Landsting (SKL) som Statskontoret har påpekat att
kommunsektorn är sårbar för såväl korruption som otillbörlig påverkan.
Kommunsektorn utför 70% av alla offentliga upphandlingar och det åligger
kommunerna att fatta en rad myndighetsbeslut. Totalt omsätter kommunerna stora
summor pengar och närheten mellan politiker, tjänstemän och medborgare kräver
tydlighet i uppträdande och regelsystem för att undvika att andra bevekelsegrunder
än likställighetsprincipen kommer i vägen för en rättssäker hantering.
Alingsås kommun är idag ifrågasatt. Tvivel finns kring kommunens opartiskhet och
saklighet vilket ytterst påverkar den kommunala organisationens legitimitet. Alingsås
kommuns största problem är av politisk karaktär och förtroendet för det politiska
systemet är skadat. Det finns tvivel på om politiken är enig om de värderingar som
krävs för att kommunen ska anses vara objektiv, transparent och behandla samtliga
medborgare på ett likvärdigt sätt.
Två rapporter avseende Alingsås Business Center har med tydlighet visat att
kommunen inte är vaccinerad mot varken regel- eller lagbrott.
Att de interna regelsystemen finns på plats är en förutsättning för att objektivitet och
rättssäkerhet ska råda. Väl så viktig är organisationskulturen, det vill säga den etik
som är basen för det särskilda uppdraget att arbeta i kommunen och i allmänhetens
tjänst. En hörnpelare för att denna ska fungera är att det finns en politisk kultur som
stödjer detta. För att uppnå en värdebaserad kultur där viljan att göra rätt står i fokus
måste ett arbete initieras på flera nivåer:
- Riktlinjer mot mutor, korruption och jäv bör införas. Dessa ska tydliggöra
kommunens hållning men också ligga till grund för tolkningen av gällande lagstiftning.
Riktlinjerna bör beakta Sveriges kommuner och landstings (SKL) vägledning om
mutor och jäv. Alingsås kommun måste kännetecknas av en kultur som har en
nolltolerans mot alla former av oegentligheter.
- En s.k. visselblåsarfunktion krävs för att uppmuntra anställda att föra fram de
felaktigheter som kan finnas inom kommunens organisation och handläggning. För
att en sådan funktion ska fungera krävs ett öppet klimat med respekt för individen där
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-05-28

det är högt till tak. Varje enskild individ ska kunna känna trygghet i att kunna
rapportera felaktigheter utan risk för repressalier.
- Alingsås kommun har en ny vision men den behöver kompletteras med en
gemensam värdegrund som såväl politiker som tjänstemän kan utgå ifrån. En sådan
skulle stärka den strategiska styrningen och synliggöra de värden som egentligen
alltid borde finnas som underlag för styrning och beslutsfattande. Ett bra
värdegrundsarbete stärker transparensen och ökar förutsättningarna för en
fungerande demokrati.
- I nuvarande styrmodell synliggörs inte kommunens arbete med den interna
kontrollen. Istället har den fått en allt mer undanskymd roll långt ifrån politikernas
intresse. Den interna kontrollen måste stärkas med tydliga reglementen och mandat
till utövande tjänstemän så att kommunens arbete säkerställs genom systematiska
kontroller och nödvändiga väsentlighets- och riskanalyser.
Utifrån ovanstående resonemang yrkar vi Kristdemokrater på följande:
-Att riktlinjer mot mutor, korruption och jäv arbetas fram
-Att en visselblåsarfunktion införs
-Att ett gemensamt värdegrundsarbete påbörjas för politiker och tjänstemän
-Att den interna kontrollen stärks
-Att kommunfullmäktige skyndsamt föreslås kalla till sammanträde för att diskutera
hur politiken ska kunna garantera en rättssäker och opartisk kommun, där det
offentliga uppdraget inte sammanblandas med särintressen
Stefan Svensson yrkar att punkterna 1-4 bereds och återkommer till
kommunstyrelsen den 20 augusti och att punkt 5 i eget ärende lämnas till
kommunledningskontoret för beredning och återkommer till kommunstyrelsen den 18
juni 2018.
Joakim Järrebring (S) och Anna Hansson (MP) yrkar bifall till Stefan Svenssons
förslag.
Beslut

Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning. Förslagets punkter 1- 4
bereds för att återkomma till kommunstyrelsens sammanträde den 20 augusti 2018,
punkt 5 bereds för att återkomma i eget ärende till kommunstyrelsen den 18 juni
2018.
Expedieras till

Klk
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Råd för mänskliga
rättigheter, förslag
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-02-21
Robert Gustafsson

Kommunstyrelsen

2019.130 KS

Råd för mänskliga rättigheter
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 30 januari 2019, § 9 att ge kommunledningskontoret i uppdrag
att inrätta ett råd för mänskliga rättigheter, som ersätter kommunala rådet för
Funktionshinderfrågor.

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen utser de politiska representanterna
till rådet för mänskliga rättigheter, 2 ledamöter och 2 ersättare varav den ena ledamoten
också ska väljas till ordförande. Dessa ledamöter, tillsammans med tjänsteperson på
kommunledningskontoret, startar en process där de bjuder in föreningar och representanter
knutna till mänskliga rättighetsfrågor, för att ta fram en struktur för sammansättningen av
rådet. Det här bör ske under våren med redovisning till kommunstyrelsen i juni. Arbete med
att ta fram ett nytt reglemente kommer att ske parallellt.
Ekonomisk bedömning
Finansiering sker inom befintlig budget
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. NN () och NN () utses till ledamöter
2. NN () och NN () utses till ersättare
3. NN () utses till ordförande för rådet för mänskliga rättigheter för perioden 2019-2022.
Beslutet ska skickas till
Stabschef, MR-strateg

Cecilia Knutsson
Stabschef

Robert Gustafsson
MR-strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-02-21
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-01-30

§ 9 2017.150 KS

Svar på motion om inrättande av råd för mänskliga rättigheter - Maria B
Nilsson (S) m fl
Ärendebeskrivning
Maria B. Nilsson (S), Birgitta Carlsson (S), Karin S. Johansson (S) och Katrin Svensson (S)
har till kommunfullmäktige den 22 februari 2017, § 65 lämnat en motion om inrättande av ett
råd för mänskliga rättigheter.

Motionärerna föreslår att:
Det inrättas ett råd för mänskliga rättigheter
Rådet ska organisatoriskt knytas till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 mars 2017, § 56 att remittera ärendet till
kommunledningskontoret för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 juni 2017, § 105 att återremittera ärendet
för en beskrivning över hur ett lämpligt inrättande av ett råd för mänskliga rättigheter kan
utformas samt en omvärldsbevakning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontorets omvärldsbevakning visar att det i dagsläget finns mänskliga
rättighetsråd i Stockholm stad (rådet för mänskliga rättigheter), och på regionalnivå i Västra
götalandsregionen (samrådet för mänskliga rättigheter). Storleksmässigt jämförbara
kommuner med Alingsås kommun har inte inrättat något råd för mänskliga rättigheter, men
har till exempel pensionärsråd och råd för funktionshinderfrågor. Många kommuner arbetar
dock aktivt på andra sätt med mänskliga rättighetsfrågor.
Utifrån ett rättighetsbaserat synsätt är inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter (MRråd) relevant då ett sådant råd kan bevaka rättighetsbärarnas (invånarnas) intressen.
Rättigheterna finns påtalade i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning, kvinnokonventionen, barnkonventionen, diskrimineringslagen och
Agenda 2030.
Justerandes sign
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Ett MR-råd blir ett forum där politiker och tjänstemän kan möta civilsamhället och
tillsammans i dialog utveckla kommunens arbete för mänskliga rättigheter.
I dagsläget finns kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) i Alingsås kommun.
Kommunledningskontoret bedömer det möjligt att ersätta KRF med ett MR-råd. MR-rådet
skulle få ett bredare ansvarsområde och bestå av fler representanter från civilsamhället. Ett
MR-råd skulle kunna ge alla rättighetsbärare, men framförallt de mest utsatta, ett tydligare
forum för dialog med kommunen. MR-rådet föreslås vara sammansatt på samma sätt som
KRF där politiker och representanter från civilsamhället utgör rådets medlemmar.
Sammankallande till MR-rådet föreslås vara tjänsteman på kommunledningskontoret.
Sammanträden bör ske fyra gånger per år. MR-rådet bör organisatoriskt placeras under
kommunstyrelsen, då mänskliga rättigheter är något som berör samtliga nämnder och bolag.
Kommunledningskontoret bedömer att inrättande av ett MR-råd är ett bra sätt att stärka
arbetet för mänskliga rättigheter och med det även demokratin i Alingsås kommun. Fler
grupper i samhället kommer att ha möjlighet att yttra sig och få sina frågor belysta.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 december 2018, § 232 och beslutat att
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut får kommunledningskontoret i uppdrag att
inrätta ett råd för mänskliga rättigheter, som ersätter kommunala rådet för
funktionshinderfrågor.
Anförande
Anförande hålls av Karin Johansson (S), Kristina Grapenholm (L) och Lady France Mulumba
(KD).
Förslag till beslut på sammanträdet
Karin Johansson (S), Kristina Grapenholm (L) och Lady France Mulumba (KD) föreslår bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen bifalls.
Expedieras till
Klk-Uppdrag
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Motion angående införande
av fri entré för pensionärer
på Nolhaga simhall - Martin
Lindberg (V) (KF 30/1 -19)
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2019.117 KS
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-01-30

§ 15 2019.117 KS

Motion angående införande av fri entré för pensionärer på Nolhaga
simhall - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) lämnar en motion om införande av fri entré för pensionärer till Nolhaga
Parkbad med följande innehåll:
231 500 svenska pensionärer. Så många pensionärer i Sverige 2018 klassas som
fattigpensionärer. Om inte åtgärder tas kommer den siffran öka enligt Pensionsmyndigheten.
Inkomstgränsen i Sverige ligger på cirka 12.000 kr i månaden för att ligga i riskzon för
fattigdom. Många äldre Alingsåsare lever under dessa socioekonomiska förhållanden.
Samtidigt är kost och motion två viktiga faktorer för att skapa välmående och motverka
sjukdomar hos äldre. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att Alingsås
pensionärer ges möjligheter till fysisk aktivitet, oavsett storleken på plånboken.
Folkhälsan berör alla individer och samhällsklasser, men folkhälsan visar tydligt på Sveriges
stora klassklyftor. Äldre personer som motioner regelbundet lever friskare och längre liv.
Ur ett jämlikhetsperspektiv är det därför viktigt att undanröja de hinder som gör att
pensionärer avstår från fysisk aktivitet. I arbetet för jämlik folkhälsa är tillgången till vår
gemensamma simhall en viktig del. Därför anser vi i Vänsterpartiet att Nolhaga Parkbad bör
bli en viktig del i Alingsåspensionärers fritid och motionerande. Göteborg är en kommun som
redan har infört fri entré på kommunala simhallar för pensionärer fram till 14:00 på vardagar.
Att erbjuda fri entré är en jämlikhetssatsning för att utjämna skillnader i hälsa och livsvillkor.
Satsningen har som syfte att garantera att alla pensionärer får chansen till en bättre hälsa
och lite mer pengar i plånboken. Förhoppningsvis skapar det även en samlingsplats för våra
äldre medborgare där de kan umgås.
Vi yrkar därför till Alingsås kommunfullmäktige att:
Införa gratis entré på Nolhaga Parkbad på vardagar fram till kl 14.00 för pensionärer boende
i Alingsås kommun.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS
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Fri entré på Nolhaga
simhall för pensionärer
2019-01-12

231 500 svenska pensionärer. Så många pensionärer i Sverige 2018 klassas som
fattigpensionärer. Om inte åtgärder tas kommer den siffran öka enligt
Pensionsmyndigheten. Inkomstgränsen i Sverige ligger på cirka 12.000 kr i månaden för
att ligga i riskzon för fattigdom. Många äldre Alingsåsare lever under dessa
socioekonomiska förhållanden.
Samtidigt är kost och motion två viktiga faktorer för att skapa välmående och motverka
sjukdomar hos äldre. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att Alingsås
pensionärer ges möjligheter till fysisk aktivitet, oavsett storleken på plånboken.
Folkhälsan berör alla individer och samhällsklasser, men folkhälsan visar tydligt på
Sveriges stora klassklyftor. Äldre personer som motioner regelbundet lever friskare och
längre liv.
Ur ett jämlikhetsperspektiv är det därför viktigt att undanröja de hinder som gör att
pensionärer avstår från fysisk aktivitet. I arbetet för jämlik folkhälsa är tillgången till vår
gemensamma simhall en viktig del. Därför anser vi i Vänsterpartiet att Nolhaga Parkbad
bör bli en viktig del i Alingsåspensionärers fritid och motionerande. Göteborg är en
kommun som redan har infört fri entré på kommunala simhallar för pensionärer fram till
14:00 på vardagar.
Att erbjuda fri entré är en jämlikhetssatsning för att utjämna skillnader i hälsa och
livsvillkor. Satsningen har som syfte att garantera att alla pensionärer får chansen till en
bättre hälsa och lite mer pengar i plånboken. Förhoppningsvis skapar det även en
samlingsplats för våra äldre medborgare där de kan umgås.

Vi yrkar därför till Alingsås kommunfullmäktige att
 Införa gratis entré på Nolhaga Parkbad på vardagar fram till 14:00 för pensionärer
boende i Alingsås kommun.
Undertecknat,
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp, genom

Martin Lindberg (V)
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