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Delårsbokslut 2019 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns styrmodell anger att delårsrapporten är en uppföljning av kommunens
mål och medel, såväl som ett underlag till kommande års flerårsstrategi. I den ekonomiska
sammanfattningen analyseras främst de prognostiserade värdena och nyckeltalen i
förhållande till kommunens fastställda finansiella mål. Delårsrapporten är ett viktigt verktyg
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens
verksamheter och bolag löpande under året.
Förvaltningens yttrande
Kommunstyrelsen utövar uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder samt styrelser och
återrapporterar detta löpande under året. Kommunens nämnder och styrelser har antagit
flerårsstrategier för perioden 2019-2021. Sammantaget för nämnderna är att verksamheterna
i stort fortlöper enligt plan avseende åtaganden gentemot kommunens prioriterade mål,
riktade uppdrag och intern kontroll. Kommunfullmäktige har i flerårsstrategi 2019-2021 pekat
ut tolv prioriterade mål med tillhörande indikatorer. Därutöver har fullmäktige tilldelat
kommunens nämnder och bolag sammantaget 61 uppdrag. Utifrån nämndernas
delårsbokslut kan konstateras att arbetet med nämndernas åtaganden och uppdrag i
huvudsak fortlöper enligt plan. Ett fåtal åtaganden bedöms inte kunna uppfyllas under året
och på kommunövergripande nivå bedöms tio uppdrag att ej genomföras. Sammantaget
bedöms 14 uppdrag vara genomförda vid tidpunkten för delårsbokslutet. Prognosen är
därutöver att merparten av nämndernas åtaganden och uppdrag kommer att vara
genomförda vid årets slut.
Prognos per helår för Alingsås kommun uppgår till 91,2 mnkr, vilket är 19,7 mnkr bättre än
budgeterat. Prognostiserat resultat motsvarar 3,8 procent av skatte- och bidragsintäkter.
I samband med delårsbokslutet följs de finansiella målen för god ekonomisk hushållning upp.
I delårsbokslutet görs bedömningen att god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt
perspektiv bedöms uppnås. Detta trots relativt stora underskott för nämnderna. De nämnder
som har prognostiserat underskott har tagit handlingsplaner för ekonomi i balans men
handlingsplanerna bedöms inte i samtliga fall ge full effekt innevarande år.
Kommunledningskontoret bedömer att en fortsatt tät dialog och uppföljning kring arbetet med
handlingsplanerna är nödvändig för att nå en långsiktigt hållbar finansiell situation. En god
budgetdisciplin är en förutsättning för att kommunen ska kunna hantera kommande
utmaningar.
Resultatmässigt visar bolagen upp goda resultat för 2019 och en bidragande orsak är den
gemensamma finanshanteringen som fortsätter uppvisa låga räntekostnader. Koncernen AB
Alingsås Rådhus (”bolagskoncernen”) redovisar ett positivt resultat på 80,5 mnkr, vilket är i
nivå med föregående års resultat för motsvarande period, 82,2 mnkr. Resultat efter
finansiella poster prognostiseras till ca 80 mnkr för helåret. Vad gäller bolagens uppfyllnad av
ägardirektiven anger samtliga bolag att de finansiella kraven från ägaren prognostiseras att
uppnås vid årsskiftet.
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I delårsbokslutet konstateras även att konkurrensen om arbetskraft är fortsatt hög. Alingsås
kommun behöver därför fortsatt arbeta vidare med att vara en attraktiv arbetsgivare. Den
totala sjukfrånvaron för perioden uppgick till 6,9 procent, att jämföra med samma period
föregående år då den totala sjukfrånvaron uppgick till 6,5 procent.
Kommunledningskontoret bedömer att de nämnder som prognostiserar underskott bör ges i
uppdrag att aktivt verka för att nå en ekonomi i balans till nästkommande år. Vidare bedömer
kommunledningskontoret att det bör ske en omfördelning av nuvarande
investeringsbudgetar. Barn- och ungdomsnämnden har behov av ytterligare investeringar på
grund av om- och tillbyggnaden av Noltorpsskolan. Därför är kommunledningskontoret av
åsikten att barn- och ungdomsnämndens investeringsbudget bör utökas med 1,5 mnkr och
kommunstyrelsens investeringsbudget minskas med motsvarande.
Ekonomisk bedömning
Ärendet i sig innebär ingen direkt ekonomisk konsekvens.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Delårsbokslut för Alingsås kommun godkänns.
De nämnder som prognostiserar underskott innevarande år ska aktivt verka för en ekonomi i
balans till kommande år.
Barn- och ungdomsnämndens investeringsbudget utökas med 1,5 mnkr innevarande år.
Kommunstyrelsens investeringsbudget minskas med 1,5 mnkr innevarande år.

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

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-10-07
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ORGANISATION

Politisk organisation
Kommunfullmäktige
KF

Förbundsstyrelse AVRF

Bolagsstyrelse ABAR

Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund

AB Alingsås Rådhus

Bolagsstyrelser för
energikoncernen*

Bolagsstyrelser för
fastighetskoncernen*

Alingsås Energi Nät AB

Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB

Alingsås Energi AB

AB Alingsåshem
Fabs AB

Kommunrevisorerna

Valberedningen

Barn- och
ungdomsnämnden

Kultur- och
utbildnings
-nämnden

Miljöskyddsnämnden

Samhällsbyggndads
-nämnden

Socialnämnden

Vård- och
omsorgsnämnden

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Kultur- och
utbildningsförvaltningen

Miljöskyddskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Socialförvaltningen

Vård- och
omsorgsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Kommunledningskontoret

*Varje bolag har en styrelse som är personunion med de andra bolagen inom respektive koncern.

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

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

De fem fokusområdena är:

Vackra miljöer

Livskvalitet
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Omställning
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Väsentliga händelser
under 2019
Väsentliga händelser under året
Alingsås 400 år

Med start 21 september 2018 har firandet av
Alingsås 400-årsjubileum pågått varje månad och
pågår ända fram till jubileumsdagen den 21 september 2019. Under perioden har Alingsåsarna
fått ta del av en rad olika evenemang och aktiviteter genom att medel beviljats till privatpersoner,
föreningar, organisationer, företag och studieförbund inom det så kallade önskeprojektet.
Järtas park byggs om

Nolhaga slott har öppnat igen

I samband med jubileumsåret är Nolhaga Slott
återigen öppet för allmänheten sedan första helgen i maj. Under året har slottet fungerat som en
modern mötesplats med utställningar och kaféverksamhet och under sommaren anordnades en
stor del av de avgiftsfria sommarlovsaktiviteter
som kommunen arrangerar för barn och unga, i
och runt slottet.
Nolhaga Parkbad

I mars 2019 öppnades det nyrenoverade NolhaEn park med sekelskiftstema med blinkning till ga Parkbad. Verksamheten är nu i full gång med
både Alingsås textila historia och den fina trähusbe- möjlighet till motion i två 25-metersbassänger,
byggelsen ska ta form. Arbetet med ombyggnation upplevelsebad eller varva ner i relaxavdelningen.
pågår fram till och med september, därefter välkom- Där finns också ett kafé och möjlighet till konnas alla tillbaka till en ny och rolig Järtas park.
ferens.
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På gång i kommunens nämnder
Kommunstyrelsen

Ett pågående arbete med de fyra tillväxtområdena
inom kommunens tillväxtprogram har haft stort
fokus under perioden och kommer fortsätta att
vara ett prioriterat område framöver. Även digitaliseringsarbetet fortsätter att vara en viktig fråga, tillsammans med övriga förvaltningar arbetar
kommunledningskontoret med en plan avseende
hur avsatta investeringsmedel ska nyttjas i kommunens verksamheter.
Vård- och omsorgsnämnden

under perioden och kommer att införas från och
med september månad, som bland annat förväntas ge en tydligare bild av miljöskyddskontoret
externt.
Barn- och ungdomsnämnden

Inom skolan sker ett fokuserat och långsiktigt
arbete med att se över skolorganisationen för att
säkerställa ett effektivt resursutnyttjande. Ytterligare en långsiktig process pågår med att minska
barngrupperna i förskolan, där stora delar av organisationen har mindre barngrupper inför höstterminens start men som behöver fortsätta även
kommande år för att ge bestående effekt.

En viktig fråga för nämnden är byggnationer av
både LSS-boenden och äldreboenden. Behovet
av nybyggnationer inom båda verksamheterna är
stort. Därutöver arbetar nämnden fokuserat med
kompetensförsörjningen genom projektet Hel- Kultur- och utbildningsnämnden
tidsresan, som kommer att medföra ett nytt sätt Nolhaga Parkbad har sedan öppningen i våras
att arbeta.
haft höga besökarantal till framför allt äventyrsbadet, arbete återstår för att öka besökarantalet
Socialnämnden
till badets övriga delar. Samverkansfördelar har
Ett omställningsarbete pågår just nu inom soci- kunnat nyttjas sedan överflytten av arbetsmarkalnämnden med fokus på att återgå till kärnupp- nadsenheten (AME) till nämnden. Ett stort omdraget genom att dra ned på generellt förebyg- ställningsarbete har genomförts på AME som
gande insatser till förmån för riktade insatser till idag har en minskad budgetram med 60 procent
de mest utsatta Alingsåsarna.
och ändå bedriver verksamhet för samma antal
deltagare som tidigare.
Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden har under perioden haft ett stort fokus
på intern verksamhetsutveckling, bland annat i
form av att ta fram och implementera stöd och
riktlinjer för ärendeberedningsprocessen inom
framför allt bygglovshandläggning. Ett arbete
med att ta fram en fördjupad översiktsplan för
staden är påbörjat och kommer att fortlöpa de
närmsta åren.
Miljöskyddsnämnden

Under året har ett nytt ärendehanteringssystem
köpts in och håller på att implementeras, vilket
tar mycket resurser i anspråk. På sikt tros systemet
kunna minska behovet av administration och ge
möjlighet att arbeta mer digitalt. Ett arbete med
att ta fram en ny intern organisation har pågått
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Överförmyndarnämnden

Inom överförmyndarverksamheten har en tillsyn genomförd av Länsstyrelsen visat på behov
av verksamhetsutveckling i form av bland annat
att säkerställa rutiner och korrekta beslut i alla
ärenden, vilket tidigare fått stå tillbaka på grund
av ett stort inflöde av nya ärenden tidigare år. En
uppdatering av verksamhetssystemet har inneburit effektiviseringar inom flera administrativa
områden, exempelvis utbetalning av arvode till
ställföreträdare och hantering av årsräkningar.
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Prioriterade mål,
indikatorer och uppdrag
De prioriterade målen med tillhörande indikatorer pekar ut den politiska målsättningen för utvecklingen av kommunens verksamheter. I flerårsstrategi 2019–2021 har kommunfullmäktige
beslutat om tolv prioriterade mål med 40 tillhörande indikatorer. Indikatorerna är mått med en
önskad riktning som tillsammans ska användas
för att bedöma måluppfyllelse. Samtliga nämnder har brutit ned kommunens prioriterade mål
och indikatorer till åtaganden med tillhörande
nyckeltal i enlighet med kommunens styrmodell.
Utifrån nämndernas delårsbokslut kan konstateras att arbetet i huvudsak fortlöper som planerat.
I detta bokslut redogörs för ett antal aktiviteter
som kommunen arbetar med inom respektive
mål. Fullmäktiges indikatorer följs dock upp

först i årsbokslutet då de är mått som i nästan
samtliga fall endast har årsvisa utfall. Ett fåtal av
nämndernas åtaganden prognosticeras att inte bli
genomförda under året, de flesta är hänförliga till
kommunstyrelsen och beror huvudsakligen på
förseningar orsakade av resursbrist och i något fall
på att åtagandet är avhängigt statliga ställningstaganden som försenats.
MÅL 1 • I Alingsås är det tryggt,
säkert och välkomnande

Invånarnas upplevelse av trygghet är en viktig
fråga för kommunen. Ett arbete pågår för att förbättra folkhälsan i socialt utsatta områden genom
ökad dialog med polis, civilsamhälle och ide-
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ella föreningar. Arbetet bedrivs inom det lokala
brottsförebyggande rådet, som håller på att ta
fram en aktuell nulägesbild av arbetet. I samtliga
skolor pågår ett arbete för att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete och arbete
för att motverka diskriminering och kränkande
särbehandling. Med stöd av riktat kommunbidrag och statsbidrag har yrkeskåren inom elevhälsan kunnat utökas under året.
Kommunen arbetar även aktivt för att vara en
välkomnande och expansiv kommun. Genom ett
ökat fokus på att genomföra Tillväxtprogrammet
arbetar kommunen för att säkerställa tillgång på
bostads- och verksamhetsmark.
MÅL 2 • I Alingsås finns goda
möjligheter till arbete och företagande

Kommunen har under året kraftsamlat för att
skapa ett gott näringslivsklimat. Genom näringslivsrådet, ett samverkansforum med syfte
att skapa samsyn mellan företag och kommun
kring näringslivsutvecklingen i Alingsås, har för
första gången dialogträffen Näringslivsforum
genomförts där företagare, politiker och tjänstemän deltar. Kommunen arbetar parallellt för att
förenkla för företag som verkar i kommunen genom projektet Förenkla helt enkelt. En översyn av
kommunstyrelsens beslutade planprioritering har
gjorts under perioden i syfte att prioritera upp detaljplaner som innebär expansion eller etablering
av näringsverksamhet.

MÅL 3 • I Alingsås finns
det attraktiva boendemöjligheter

Under rådande bostadsbrist är tillskapandet av
nya och attraktiva boendemiljöer en prioriterad fråga. Under året har exempelvis 53 av AB
Alingsåshems nybyggda bostäder i Trollskogen
tagits i bruk och arbete pågår med att identifiera
nya områden för bostadsbyggnation, både enskilt
och i samverkan med privata aktörer. Kommunen arbetar också för att underlätta dialogen med
byggaktörer genom att koppla kommunens företagslots till samhällsbyggnadsverksamheten. För
att skapa attraktivitet i befintliga boendemiljöer
arbetar kommunen med förtätning och renovering av befintliga bostadsområden och under året
har sådant arbete inletts på Mjörngatan och området Citronen.
MÅL 4 • I Alingsås råder god
ekonomisk hushållning grundad
på effektiv resursanvändning

Kommunens fem mål för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv följs upp och
analyseras under avsnittet God ekonomisk hushållning.
Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning prognosticeras att uppnås per
helår. Det mål som avser nettokostnadsutvecklingen, som visar på en nära obalans mellan kommunens ökade kostnader och intäkter, är nära
att inte prognosticeras bli uppnått. En trend där
kostnaderna ökar snabbare än intäkterna är inte
Ett omfattande arbete sker också för att integrera hållbart och försämrar det ekonomiska handnyanlända i samhället och hjälpa personer som lingsutrymmet. För att fortsatt ha en ekonomi i
står långt ifrån arbetsmarknaden till arbete. En balans behöver framförallt underskottet i nämngemensam funktion som kallas En väg ut, har derna minskas och de handlingsplaner som besluskapats under perioden för att samordna och för- tats verkställas.
medla all kontakt rörande samtliga praktikplatser,
arbetsträningsplatser och lönestödsarbete mm. i
kommunen. Kommunens verksamheter arbetar MÅL 5 • I Alingsås bygger välfärden på god
också med att finna praktikplatser eller lönestöds- service, hög kvalitet och tillgänglighet
anställningar inom den egna verksamheten och i Ett arbete för att kvalitetssäkra invånare och insamverkan med lokala näringslivsaktörer har flera tressenters kontakt med kommunen pågår. En
jobb och praktikplatser kunnat erbjudas till unga översyn av rutiner för hantering av inkommande
samtal och e-post pågår inom grundskolan. Komoch nyanlända under perioden.

8 | DELÅRSBOKSLUT 2019

Page 12 of 447

MÅLUPPFYLLELSE

MÅL 7 • I Alingsås utvecklas vården
och omsorgen för individens behov

munens e-postsystem kommer att bytas ut till ett
mer ändamålsenligt system under hösten vilket
bedöms kunna öka tillgången till användarvänlig
och funktionell e-post och kalender för medarbetare, och i förlängningen säkerställa en bättre
kontakt med invånare och andra.
För att kunna erbjuda en god service inom
kommunens verksamheter krävs det att medarbetarna trivs på arbetet och är friska. Kommunens
verksamheter arbetar med att minska sjukfrånvaro och öka medarbetarnas nöjdhet med sitt arbete.
Chefs- och medarbetaröverenskommelser har införts inom flera verksamheter i syfte att tydliggöra
ansvar och befogenheter, vilket också bedöms säkerställa styrkedjan från fullmäktiges mål till den
enskilda medarbetaren.

Brukarnas nöjdhet med hemtjänst och särskilt
boende har de senaste åren varit hög i Alingsås.
Kommunen arbetar för att bibehålla en hög brukarnöjdhet genom att bland annat arbeta utifrån
ett personcentrerat förhållningssätt och genom
ett systematiskt förbättringsarbete. Under året
har aktivitetsutbudet ändrats efter önskemål från
målgruppen, nya aktiviteter är exempelvis fler fysiska aktiviteter, konceptet berättarkafé och yoga.
Ett aktivt samarbete sker också med en rad föreningar inom civilsamhället som på olika sätt bidrar
och är aktiva i verksamheten.
Mål 8 • I Alingsås ger utbildning
kunskaper för en dynamisk framtid

Kommunens skolor arbetar aktivt med att utveckla undervisningen och det förebyggande och
främjande arbetet för att öka måluppfyllelsen i
skolan. En rad olika åtgärder genomförs, exempelvis sker ett arbete för att minska barngrupperna inom förskolan, där stora delar av förskolorna
har ny organisation från och med höstterminens
start. Samverkan finns mellan grundskola och
gymnasieskola för att elever ska klara fortsatta
studier genom bland annat övergripande elevhälsosamverkan. På gymnasiet sker ett arbete för att
MÅL 6 • I Alingsås finns det
förbereda elever på en miljö som är präglad av
valfrihet och självbestämmande
ett högt informationsflöde. Undervisning bedrivs
En kartläggning har gjorts av nuläge och möjliga därför i en digital och uppkopplad lärmiljö. Elevutvidgade valmöjligheter inom ramen för Lag om er som är i behov av extra stöd ges möjlighet till
valfrihetssystem (LOV). En handlingsplan för lovskola och andra stödinsatser som exempelvis
ökad valfrihet har tagits fram och ska behandlas Mattesupporten, där elever som upplever svårigpolitiskt under hösten. Ett aktivt arbete för att öka heter i ämnet matematik kan vända sig och få remedborgarnas möjligheter till inflytande i kom- gelbundet extra stöd. Denna möjlighet finns även
munen pågår. Inom flera verksamheter ges bru- för elever som presterar på en hög nivå och vill få
karna möjlighet till inflytande och medbestäm- en annan typ av studiegång.
mande i verksamheten. Inom vård- och omsorgen
har förtroenderåd genomförts mellan avdelning,
brukare och politiker och inom samhällsbyggnad MÅL 9 • I Alingsås har vi ett rikt och stimuhar arbete med en medborgarenkät pågått, som lerande kultur-, idrotts- och föreningsliv
ska genomföras under jubileumshelgen i septem- Under året har kommunen satsat på att öka kulber avseende den fördjupade översiktsplanen för turutbudet i olika kommundelar. Bibliotekets
staden Alingsås.
filialer i Sollebrunn och Ingared har genomgått
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renovering och fått utökat antal aktiviteter. Tillsammans med civilsamhället har regelbundna
handarbetarcaféer arrangerats i Sollebrunn och
en lokal konstnär har haft konstutställning där.
Sommarens utställning i konsthallen, Salong
Alingsås, har varit populär med omkring 4 000
besökare. Det är dubbelt så många besökare som
vid tidigare års sommarutställningar.
Under perioden har åtta förslag på nya cykelrundor tagits fram och marknadsförts på Turistrådet Västsveriges hemsida och en inventering av
kommunens vandringsleder har genomförts, där
nya kartor över de leder som saknat kartor tagits
fram. En ny konstgräsplan har anlagts vid Alströmervallen under sommaren och simskolor för
barn har bedrivits under vår och sommar på nyöppnade Nolhaga Parkbad, med totalt 450 barn
som gått i simskola under perioden.
MÅL 10 • I Alingsås skapar
infrastrukturen möjligheter för tillväxt

Kommunen har under året arbetat med att utveckla och underhålla infrastrukturen. Exempelvis har en satsning på en ny maskinpark gjorts,
vilket möjliggjort en standardhöjning på gator,
trottoarer, torg, refuger och cykelbanor. Ett avtal
har tecknats under perioden avseende utbyggnad
av gång- och cykelväg i Långared. Projektet är
igång och kommer att genomföras under hösten.
Även den digitala infrastrukturen är en prioriterad
fråga för kommunen, där exempelvis ett utbyte av
hänvisningssystem och telefonväxel påbörjats för
att öka funktionaliteten i kontakt med invånare
och andra.

Dialog sker med aktörer i Alingsås innerstad för
att ta fram en plan och viljeinriktning för innerstadens utveckling. Dialog sker även med invånare inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för staden, där en grundläggande målsättning
är att skapa ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbara livsmiljöer.
MÅL 12 • I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning

Energiomställningen i Alingsås pågår för fullt.
Alingsås Energi levererar nu 100 procent ursprungsmärkt el från sol, vind eller vatten samt
100 procent förnybar fjärrvärme till kund. Under
våren togs en ny värmepanna i drift på Sävelundsverket, vilket innebar att fjärrvärmeproduktionen
blivit helt fossilfri. Andelen solceller i området
ökar också, efter tertial två fanns 87 solcellsanläggningar inom elnätet, jämfört med 69 anläggningar vid årsskiftet. Nya ägardirektiv har getts
till Alingsås Energi gällande satsningar på laddstolpar. Ett arbete har påbörjats med att ta fram
en handlingsplan i linje med det nya ägardirektivet. Kommunen har sedan tidigare en relativt hög
andel miljöbilar i kommunorganisationen. Den
vägledande principen fortsätter vara att bilar som
byts ut i den kommunala flottan ska klara miljökraven.
Intern kontroll

Kommunens nämnder ska i enlighet med styrmodell och tillhörande anvisningar upprätta en
internkontrollplan i syfte att samla riskområden
som ska kontrolleras och hållas under uppsikt
under året. Internkontrollplanen har sin utgångsMÅL 11 • I Alingsås skapar vi goda livspunkt i nämndernas väsentlighets- och riskanalys, där riskerna identifieras och värderas utifrån
miljöer genom långsiktigt hållbar utveckling
Kommunen arbetar för att öka invånares kunskap hur stor sannolikheten är att risken inträffar samt
om avfallssortering och återvinning. En informa- utifrån hur stor konsekvensen blir ifall den inträftionsinsats i media angående det planeras under far. Samtliga nämnder har i samband med antaåret. Ett arbete har också påbörjats för att föränd- gen flerårsstrategi genomfört och dokumenterat
ra avfallstaxan inför nästa år, i syfte att skapa eko- en risk- och väsentlighetsanalys samt upprättat
nomiska incitament till att sortera i fyrfackskärl en internkontrollplan innehållandes de risker
för kommunens småhuskunder.
som identifierats inför 2019. I nämndernas del-
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och ändamålsenligt sätt. För att säkerställa detta
ska det finnas ett klart samband mellan resurser,
prestationer, resultat och effekter. Kommunfullmäktige har i flerårsstrategi 2019-2021 pekat ut
tolv prioriterade mål med tillhörande indikatorer.
Därutöver har fullmäktige tilldelat kommunens
nämnder och bolag sammantaget 61 uppdrag.
Utifrån nämndernas delårsbokslut kan konstateras att arbetet med nämndernas åtaganden och
uppdrag i huvudsak fortlöper enligt plan. Ett fåtal åtaganden bedöms inte kunna uppfyllas under
året och på kommunövergripande nivå bedöms
tio uppdrag att ej genomföras. Sammantaget bedöms 14 uppdrag vara genomförda vid tidpunkten för delårsbokslutet. Prognosen är därutöver
att merparten av nämndernas åtaganden och
uppdrag kommer att vara genomförda vid årets
slut. Vid tidpunkt för delårsbokslutet har dock
indikatorernas utfall inte kunnat redovisas. Indikatorerna används för att mäta måluppfyllelse i
förhållande till kommunfullmäktiges prioriterade
God ekonomisk hushållning
mål. Därför kan ingen bedömning av god ekonomisk hushållning göras i detta bokslut. Indikaur ett verksamhetsperspektiv
Verksamhetsperspektivet av en god ekonomisk torernas utfall redovisas i årsbokslutet, varför en
hushållning åsyftar kommunens förmåga att be- bedömning av god ekonomisk hushållning kan
driva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt göras först då.
årsbokslut framgår att arbetet med att följa upp
internkontrollpunkterna fortlöper enligt plan.
Endast en kontrollpunkt, kontroll av leasingavtal, i kommunstyrelsens internkontrollplan har
bedömts som ej genomförd då den inte kunnat kontrolleras på det sätt som avsetts. Ett fåtal avvikelser har påvisats vid de kontroller som
genomfördes inför delårsbokslutet, den absoluta
merparten av kontrollerna påvisade dock inga eller försumbara avvikelser.
Några risker bedöms vara betydande i verksamheterna med stor sannolikhet att de inträffar. Dessa
återfinns i internkontrollplanen framför allt för att
hållas under uppsikt under året och möjliggöra att
följa utvecklingen inom området. I vissa fall har
risken bedömts vara så betydande att behov av
omedelbara åtgärder identifierats. Återredovisning
av vad som görs för att eliminera eller minimera
den typ av risk finns i respektive nämns bokslut.
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Uppdrag
Utöver prioriterade mål med tillhörande indikatorer har kommunfullmäktige beslutat om 61
uppdrag, riktade till kommunens nämnder och
helägda bolag att genomföra under 2019. Status,
planering och prognos för uppdragen redovisas i
vår-, delårs- och årsbokslut. Vid tidpunkten för
delårsbokslutet bedöms 14 uppdrag vara genomförda, 37 uppdrag prognosticeras att bli genomförda under året och tio uppdrag prognosticeras
att inte bli genomförda i år. Fullmäktige har även
riktat vissa uppdrag till samtliga av kommunens
nämnder och ett till samtliga nämnder och bolagsstyrelser. I texten görs ett urval av aktiviteter
och åtaganden som nämnderna arbetar med för
att genomföra dessa uppdrag. Uppdragen redovisas nedan uppdelat utifrån ifall de bedöms genomföras under året eller inte.

Uppdrag som bedöms att inte bli genomförda:
Samtliga nämnder får i uppdrag att fler
personer med lönestöd ska anställas i
den kommunala organisationen samt
följa upp utfallet årligen

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

Kommunstyrelsens främsta strategi för att underlätKommunens samlade nämnder har flera lönestöds- ta för företagen har varit projektet ”Förenkla - helt
anställda inom sina verksamheter. Det finns även en enkelt”. Projektet har pågått i drygt ett år och har
väg in för hantering av anställningsstöd och prak- innehållit flera utbildningsdagar för personal från
tikplatser via arbetsmarknadsenheten. En process är kommunens olika förvaltningar, i synnerhet de som
sedan tidigare framtagen med utpekade ansvarsom- möter företagare i arbetet. Åtta fokusområden har
råden som nu följs upp och justeras för att ytterliga- tagits fram utifrån drygt 200 förbättringsförslag som
re samordna, tydliggöra och effektivisera processen. uppkommit under projektet. De åtta fokusområUppdraget bedöms dock inte kunna genomföras un- dena ska nu arbetas vidare med i olika arbetsgrupder året på grund av att Arbetsförmedlingen fått ett per för att ytterligare konkretisera hur kommunen
kan utvecklas. Verkställandet är beräknat till hösten.
förändrat politiskt uppdrag.
En konkret översyn av kommunala bestämmelser är
dock inte gjord, uppdraget bedöms därmed ej genomföras.

12 | DELÅRSBOKSLUT 2019

Page 16 of 447

MÅLUPPFYLLELSE

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

över möjligheten att genomföra en klassning av jordbruksmark i kommunen. I dagsläget saknas en evidensbaserad metod för klassning av jordbruksmark,
uppdraget bedöms därför inte kunna genomföras.

Kommunstyrelsen har påbörjat ett arbete med att
finna den politiska viljeinriktningen avseende framtiden för E20 samt Västra Stambanan, möten mellan Kommunstyrelsen ges tillsammans med
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
har genomförts kring detta. Det finns även etable- ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en
rade kontakter med trafikverket och både kort- och plan för säker och trygg skolväg
långsiktiga åtgärder hanteras. Underlag för en sam- Uppdraget har påbörjats genom att samhällsbygglad analys kommer att tas fram under höst och vinter. nadsnämnden har tagit fram en metodik för insamUppdraget bedöms inte bli genomfört under 2019.
ling av barn och elevers synpunkter, dock har koppling mellan samhällsbyggnadskontoret och skolorna
ännu inte etablerats. Uppdraget bedöms därför inte
Barn- och ungdomsnämnden ges i
bli genomfört under året.
uppdrag att i dialog med matleverantören
öka andelen närproducerade livsmedel i
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över
kommunens välfärdsverksamheter
Barn- och ungdomsnämnden arbetar tillsammans kommunens samlade verksamhet i syfte att
med matleverantören ISS för att hitta förutsättning- finna kostnadsbesparande effektiviseringar
ar för en ökad andel närproducerade livsmedel inom och återkomma med förslag inför kommanramen för pågående avtal. Uppdraget bedöms inte de års flerårsstrategiberedning
kunna bli genomfört under året.
Kommunstyrelsen har med utgångspunkt i handlingsplanen Effekt påbörjat genomlysningar av
förvaltningarna. En ekonomisk genomlysning av
Kultur- och utbildningsnämnden ges i
nämnderna är pågående och kommer fortsätta under
uppdrag att för framtida drift och
hösten. Bedömningen är dock att samtliga nämnder
finansiering av idrottsanläggningar
inte kommer vara genomlysta förrän nästa år, uppdrasamarbeta med näringsliv och
get bedöms därmed inte bli genomfört under 2019.
föreningsliv i syfte att skapa OPSlösningar (offentlig-privat samverkan)
Kultur- och utbildningsnämnden samarbetar med
näringsliv och föreningsliv i fråga om exempelvis
drift, men bedömer att det finns en komplex juridik avseende OPS-lösningar. Detta ska utredas och
redovisas vid ett senare tillfälle. Mot bakgrund av
detta bedöms uppdraget inte kunna genomföras under året.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att genomföra en klassning av jordbruksmark i kommunen med första fokus på
stadsnära områden

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2018 sett
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Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i
samverkan med Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB göra en översyn
inklusive konsekvensanalys av det
kommunala fastighetsbeståndet i syfte
att uppnå en optimal förvaltningsform

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

Debiteringsgraden inom planverksamheten följs
upp, analyseras och bryts ned månadsvis för att kunKommunstyrelsen har tillsammans med Fastighets- na ge beslutsunderlag till chefen för verksamheten.
koncernen Alingsås Rådhus AB haft dialog angående Jämfört med 2018 förväntas debiteringsgraden öka
översyn samt konsekvensanalys av det kommunala inom planverksamheten. Inom bygglovsverksamhefastighetsbeståndet. Bolaget har nyligen antagit en ten har inte debiteringsgraden per handläggare tagits
ny budget som har anpassats efter bland annat nya fram på motsvarande sätt som inom planverksamheägardirektiv. Översynen kommer inte vara klar inn- ten. Efter sommaren har dock samtliga handläggare
an årsskiftet utan förväntas fortlöpa även kommande börjat tidsredovisa för att möjliggöra uppföljning
år. Uppdraget bedöms därmed inte att bli genomfört av debiteringsgraden framöver. Uppdraget bedöms
genomföras i den del som avser att öka debiteringsunder året.
graden inom planverksamheten, dock inte i den del
som avser att öka debiteringsgraden inom bygglovsverksamheten. Uppdraget som helhet bedöms därmed ej uppfyllas.
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Uppdrag som bedöms
bli genomförda:
Samtliga nämnder får i uppdrag att öka
extern medfinansiering, exempelvis från EU,
om det inte medför bestående kostnader

ritering och intensifierar detaljplanehandläggningen
av kommunal mark med huvudfokus på detaljplaner
inom tillväxtområdenas avgränsning. Uppdraget bedöms genomföras under året.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag
att undersöka hur man kan möjliggöra fler
privata initiativ till byggnation av mindre och
billiga lägenheter

Kommunens nämnder bevakar och söker externa
medel i flera fall där det finns att tillgå. Medel har
erhållits för flera olika ändamål, exempelvis för ut- Samhällsbyggnadsnämnden har inlett en översyn av
veckling av gymnasieskolans introduktionsprogram, planprocessen och exploateringsprocessen. En förfortsatt digitalt stöd inom ramen för stärkta biblio- bättrad och förstärkt dialog och samverkan har inletts
tek, stärkta insatser för barn och unga med psykisk mellan planenheten på samhällsbyggnadskontoret
ohälsa och arbete mot våld i nära relationer. I några och kommunledningskontorets exploateringsenhet.
fall undersöks även möjligheten till att samverka Utvecklandet av forumet Gemensam beredning har
med andra kommuner eller organisationer i syfte påbörjats och en planerad översyn av planlagd outatt kunna bidra med finansiering gemensamt. De nyttjad mark kommer att genomföras under hösten.
flesta nämnder bedömer att uppdraget kommer ge- Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
nomföras under året, sammantaget görs därför bedömningen att uppdraget kommer att bli genomfört.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att inom ramen för det kommunala uppdraKommunstyrelsen får i uppdrag att inforget effektivisera bygglovshanteringen
mera företag om upphandlingsförfarandet
Samhällsbyggnadsnämnden genomför en rad olika
för att underlätta för fler att delta i upphandaktiviteter i syfte att effektivisera bygglovshantelingar
ringen. En handläggarhandbok som ska vara ett
Kommunstyrelsens arbete med att informera om stöd i handläggningsprocessen är upprättad. Samtiupphandlingsförfarande i olika forum pågår och digt pågår en renodling av de olika yrkesrollerna på
fortsätter under året. En upphandlingsträff med bygglovsenheten. Ett arbete för att förbättra service
Företagarna i Alingsås och deltagande vid Framtids- och bemötande pågår genom att se över och aktuaveckan samt LRF:s årsmöte har genomförts. Upp- lisera information på kommunens hemsida, se över
draget bedöms vara genomfört, aktiviteter fortsätter kontaktvägar till bygglovsenheten samt ett utökat
samarbete med kommunens företagslots. Förstärkdock resten av året.
ning i form av externt konsultstöd har erhållits och
en modell för målstyrning på volym är under uppKommunstyrelsen får i uppdrag att säkerbyggnad. Därutöver ska en omfördelning och ny köställa ökad tillgång på såväl bostads- som
struktur för ärenden införas under hösten. Uppdraverksamhetsmark
get bedöms genomföras under året.
Kommunstyrelsen beslutade om planprioritering i
början av året som kommer att revideras under hösten.
Uppstart av Tillväxtprogrammet är påbörjat genom Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att projektgrupper har tillsatts för genomförandet. I att säkerställa att byggherredriven planprosamverkan med samhällsbyggnadskontoret ska form cess genomförs och blir effektiv
och process för planprioritering utvecklas. Därutö- En byggherredriven detaljplan är antagen under pever arbetar kommunstyrelsen löpande med planprio- rioden. Samhällsbyggnadsnämnden planerar att ut-
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värdera genomförda byggherredrivna planprocesser
under hösten samt utveckla hemsidan till att utgöra
ett verktyg för byggherredriven planprocess. Ett erfarenhetsutbyte ska inledas tillsammans med Härryda
kommun under hösten. Uppdraget bedöms genomföras under året.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att utforma mer flexibla detaljplaner i enlighet med tillväxtprogrammets intentioner

Uppdraget genomförs genom att detaljplanerna i
kommunens fyra tillväxtprojekt ska utformas som
flexibla detaljplaner. Utrymme ska ges för större arkitektonisk generositet vid detaljplanering av nya
områden och fler användningsområden ska möjliggöras där det är möjligt. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att öka dialogen med Västtrafik för att undersöka möjligheterna till utökade turer med
kollektivtrafiken.

med Västtrafik, där frågor om möjligheterna till
utökade turer med kollektivtrafiken har tagits upp.
Under hösten finns planerade dialogmöten inbokade
där frågan åter ska tas upp. Uppdraget bedöms vara
genomfört.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att i dialog med exploatörer undersöka vilka
mindre bostadsprojekt på planlagd mark
som finns i dag, i syfte att prioritera och
snabbehandla dem för att få fler bostäder
på plats

Sedan årsskiftet har en dialog förts mellan samhällsbyggnadsnämndens ordförande och exploatörer om
planerade bostadsprojekt som kräver planändring, i
syfte att prioritera och snabbehandla dem för att få
fler bostäder på plats. En inventering av outnyttjad
planlagd mark för bostadsändamål har genomförts,
också i syfte att prioritera och snabbehandla mindre
bostadsprojekt för att få fler bostäder på plats. Uppdraget bedöms vara genomfört.

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

Samhällsbyggnadsnämnden håller på att ta fram ett
handläggarstöd i form av en handläggarhandbok
innehållandes styrande rutiner och mallar. Därutöver är en modell för målstyrning på volym under
uppbyggnad och beräknas införas under hösten och
en sammanställning av gällande policys och styrdokument ska tas fram och ses över. Uppdraget bedöms
vara genomfört.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att undersöka möjligheterna för att på sikt
bygga en hållplats vid Lövekulle för pendeltåg och bussar

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit upp frågan om
en hållplats vid Lövekulle för pendeltåg och bussar
med Västtrafik. I dagsläget finns inga sådana planer
från regionen på grund av kapacitetsbrist på banan, i

nuläget finns inte heller tillräckligt med resandeunderlag. Frågan ska arbetas vidare med inom ramen
för planprogram för Mjörnstranden. Uppdraget bedöms genom dessa aktiviteter vara genomfört.
Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt
samarbete men marknadens intressenter,
genomföra en snabbare och effektivare planoch exploateringsprocess

En dialog om hur kommunen ska arbeta med marknadens intressenter är påbörjad och fortlöper. En
särskild dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott
angående tillväxtområdena ägde rum innan sommaren. Därtill har en översyn av plan-, bygglovs- samt
exploateringsprocessen påbörjats i syfte att förbättra möjligheterna till parallella processer för att
därigenom effektivisera exploateringsverksamheten.
Planering finns för att utveckla och marknadsföra
e-tjänsten inom exploatering samt att inkludera ex-
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terna aktörer tidigt i processen utifrån de olika tillväxtområdenas förutsättningar och stämma av med
kommunstyrelsen. Olika arenor för dialog genom
exempelvis Näringslivsrådet och fastighetsägarföreningen har etablerats. Uppdraget bedöms genomföras
under året.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka
för en fortsatt utbyggnad av gång- och
cykelvägar

Planering finns för utbyggnad av en gång- och cykelväg i Långared under året, resurser för ändamålet har
avsatts. En upphandling är genomförd och avtal om
entreprenad har tecknats. Ett startmöte ägde rum i
augusti och genomförandet är planerat till hösten.
Uppdraget bedöms genomföras under året.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att
via ägardirektiv till AB Alingsåshem
möjliggöra fastighetsförsäljningar för att
bolaget ska kunna bygga billiga och
till ytan mindre hyreslägenheter

Ägardirektiven för AB Alingsåshem har ändrats.
Uppdraget bedöms därmed vara genomfört.
Kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB ges i
uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för
ombyggnation och eventuell tillbyggnation
av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta.

En process för att ta fram en plan för ombyggnation
och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall har
påbörjats av förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen, VD för Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB samt kommunens tillväxtchef
och ekonomichef. En plan togs fram och presenterades för kommunstyrelsen, varefter kultur- och
utbildningsnämnden fick i uppdrag att ta fram en
förstudie och ekonomiska kalkyler gällande den nya
ishallsanläggningen. Förstudien kommer att presenteras i september. Uppdraget bedöms därmed vara
genomfört.
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Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att peka ut ett antal LIS-områden för
att möjliggöra fler strandnära bostäder på
landsbygden

Samhällsbyggnadsnämnden planerar för att en LISutredning (landsbygdsutveckling i strandnära lägen)
ska innefattas i årets uppdatering av översiktsplanen.
Uppdraget bedöms därmed genomföras under 2019.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att vidta åtgärder för att uppdatera detaljplaner i de norra delarna av kommunen, för
att öka byggtakten

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en sammanställning av detaljplaner i de norra kommundelarna utifrån antagandeår och presenterat för nämnden. Uppdraget bedöms därmed vara genomfört.
Om detaljplanerna ska uppdateras krävs dock att
finansieringsfrågan löses.
Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag
att ytterligare förstärka insatserna för barn i
tidiga åldrar samt barn med särskilda behov

Barn- och ungdomsnämnden fortsätter arbetet med
att utveckla det främjande och förebyggande arbetet
i elevhälsoteamen. En utökning av elevhälsans personal genom både riktat kommunbidrag och utökat
statsbidrag för likvärdig skola har genomförts. Arbete för att minska ogiltig frånvaro och sena ankomster
har intensifierats genom systematiskt arbete, tätare
uppföljning och analys. Förvaltningen ingår även i
närvårdssamverkan Lerum-Alingsås, SAMLA, med
fokus på tidig upptäckt och att säkerställa tidiga och
samordnade insatser. Uppdraget bedöms genomföras under året.

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

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

Barn- och ungdomsnämnden har utrett teknisk möjlighet för en gemensam webbportal. Fristående skolor har tillfrågats, där en av tre skolor är intresserade
av att ingå. Ny hemsida och e-tjänstportal avvaktas
innan en översyn av möjligheter till gemensam
webbportal tillsammans med fristående skolor görs.
Uppdraget bedöms genomföras under året.
Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag
att minska barngrupperna i förskolan

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

Inom ramen för uppdraget har barn- och ungdomsnämnden åtagit sig att med stöd av riktat kommunbidrag forma mindre barngrupper i riktning mot
skolverkets rekommendationer för barngruppernas
storlek med fokus på de yngsta barnen. Samtliga
förskolechefer arbetar gemensamt för att organisera
förskolan annorlunda och skapa förutsättningar för
minskade barngrupper. Arbetet utgår ifrån barnens
behov och verksamhetens bästa. Centrala delar i arbetet är befattningar, roller, kompetensförsörjning
och bemanningsoptimering. Drygt två tredjedelar av
förskolorna har en ny organisation på hela eller delar
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av förskolan, från höstterminens start. Övriga för- Kultur- och utbildningsnämnden
skolor ska i enlighet med tidplan för arbetet genom- ges i uppdrag att öka kulturutbudet
föra motsvarande förändring under året. Uppdraget i samtliga kommundelar.
bedöms genomföras under 2019.
Under perioden har bibliotekets filialer i Ingared
och Sollebrunn utvecklats genom renoverade lokaler
i syfte att bli mer ändamålsenliga och välkomnande.
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppEn utökning av aktiviteter i dessa kommundelar har
drag att utvidga karriärtjänsterna för lärare
och kommer fortsätta att genomföras. Sedan meröpgenom att inrätta ytterligare lektorstjänster
pet infördes på filialen i Ingared har antalet besökare
Kultur- och utbildningsnämnden har anställt ytterli- mer än fördubblats. En utställning vid namn ”Samgare en lektor, med fokusområde nätetik och filosofi, met, pärlor och galej” samt turistverksamhet och
inom verksamheten utbildning. Uppdraget bedöms café har startat upp i Nolhaga slott under maj måvara genomfört i och med inrättandet av ytterligare nad. Genom tilldelning av föreningsbidrag till lokala
konstföreningar genomförs också konstutställningar i
en lektor.
Nolhaga Slott och i parken under perioden maj till
december. Under maj till augusti har omkring 7 000
Kultur- och utbildningsnämnden ges i
personer besökt slottet och totalt har 15 000 personer
uppdrag att påbörja samverkan med
besökt parken då besöksantalet till Grill-SM räknas in.
regionen, universitet och högskolor samt
Genom ett riktat statsbidrag har sommarlovsaktivinäringslivet i syfte att utveckla samverkan
teter för barn och ungdomar genomförts även i år,
och närhet till högre utbildning samt matcha
där avgiftsfria aktiviteter har anordnats både i tätarbetskraftsefterfrågan med relevanta
orten och i de norra kommundelarna Gräfsnäs och
utbildningars omfattning och utformning
Sollebrunn. Sammanlagt har cirka 800 barn och ungKultur- och utbildningsnämnden har sedan tidigare domar deltagit i aktiviteterna som ägde rum under tio
upparbetat samverkan med Karlstad universitet och veckor. Uppdraget bedöms genomföras under året.
Högskolan i Skövde kring eftergymnasiala utbildningar, främst med inriktning mot förskolelärare
och grundskolelärare. Val av olika inriktningar görs Kultur- och utbildningsnämnden
i samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att stärka och
utifrån deras framtida behov. Därutöver sker samver- stimulera den civila sektorn
kan kring eftergymnasiala utbildningar tillsammans Kultur- och utbildningsnämnden samverkar och
med Campus Västra Skaraborg och Campus Möln- utvecklar samhället och föreningarnas verksamhedal utifrån ett regionalt behov inom diagnosteknik ter genom en kontinuerlig dialog och fördelning av
fordon. Flera av de stora bilföretagen i Alingsås har föreningsbidrag. Ett nytt boknings-, bidrags-, och
vid uppstarten av utbildningen uttryckt ett behov anläggningssystem ökar servicen till föreningslivet. I
av denna kompetens. Till hösten planerades även att samband med införandet upprättades också ett nytt
två programmeringsutbildningar skulle starta i sam- föreningsregister över Alingsås föreningar, vilket ökar
verkan med Campus Mölndal, men då söktrycket till servicen till alingsåsare som vill engagera sig i förendessa var lågt kommer bara en av dem starta. Ar- ingar. I syfte att skapa tydlighet i samarbetet mellan
bete pågår även för att lämna in en ny ansökan till- förvaltningen och föreningslivet kommer hyresavtal,
sammans med Högskolecentrum Bohuslän om att skötselavtal och nyttjanderättsavtal avseende olika
starta en yrkeshögskoleutbildning som kallas digital anläggningar att skapas under året. Därutöver komstore manager. En inventering av kompetensbehovet mer förvaltningen genomföra regelbundna produkbland handelsföretagen i kommunen har påbörjats. tionsmöten och föreningsträffar med föreningslivet
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
under året i syfte att få insyn i varandras verksam-
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het och beredas möjlighet för frågor. Därutöver har
olika samarbeten med den civila sektorn planerats
eller genomförts, exempelvis aktiviteter via SFI-basic, musikstudion vid Arena Elva, genomförandet av
Potatisfestivalen, verksamhet i Gräfsnäsparken och
aktiviteter vid Nolhaga slott. Uppdraget bedöms genomföras under året.
Kultur- och utbildningsnämnden ges i
uppdrag att utveckla besöksnäringen i
samverkan med näringslivet

Kultur- och utbildningsnämnden arbetar bland
annat med att utveckla paketerbjudanden tillsammans med handeln för besökare till Alingsås och
Nolhaga Parkbad. Därutöver samverkar nämnden
med stadens handel och näringsliv i att utveckla det
nya konceptet Christmas Lights in Alingsås och i ett
nätverk med handel och fastighetsägare vars syfte är
att utveckla Alingsås stadskärna. Potatisfestivalen anordnades i juni månad och besöktes av ca. 50 000
personer. Delar av festivalen var i år flyttade till Nolhaga parkområde där bland annat Grill-SM genomfördes. Alingsås ingår även i projektet Strax utanför
Göteborg, en satsning som Turistrådet Västsverige,
Västtrafik, Göteborg & Co och Business Region Göteborg står bakom och marknadsför. Ett arbete för
at göra projektet känt för handeln och näringslivet
i Alingsås görs bland annat genom nätverket Before
work. Under året har även Kaffe-SM anordnats tillsammans med en extern aktör och över tusen besökare fick möjlighet att ta del av olika smaktävlingar i
Nolhagahallen. Uppdraget bedöms genomföras under året.
Kultur- och utbildningsnämnden ges i
uppdrag att utveckla integrationsskapande
arbetsmetoder som kan implementeras
inom flera områden samt att stärka
Arena Elvas integrationsinsatser

Kultur- och utbildningsnämnden arbetar med uppdraget kontinuerligt och genom en rad olika aktiviteter. Genom övertagandet av kommunens arbetsmarknadsenhet har det möjliggjorts i ännu större
utsträckning. Nämnden arbetar med att nyttja per-

sonalresurser så att rätt fråga och insats hanteras av
rätt kompetens i det samlade integrationsarbetet.
Exempelvis har synergieffekter mellan arbetsmarknadsenheten och integrationsavdelningen kartlagts
gällande mål och arbetssätt i syfte att möta gruppen
nyanlända på ett än mer effektivt och motiverande
sätt. Samverkan mellan Campus SFI-lärare och personal vid arbetsmarknadsenheten har även inletts avseende språk och strukturer för att komma i arbete
eller praktik.
Samverkan pågår också mellan Campus SFI-arbetslag, arbetsmarknadsenheten och integrationsavdelningen avseende målgruppen unga genom DUA
(delegationen för unga och nyanlända i arbete). Det
har haft till följd att tre olika jobb- och praktikspår
startats upp i samverkan med näringslivet, vilket lett
till arbete eller praktik för flera personer. Ytterligare
samverkan pågår mellan IM-språk och Integrationsavdelningen med schemalagda träffar som genomförs i syfte att informera om jämställdhet och övrig
samhällsinformation. Arena Elva och Actusgården
kommer att utgöra samlingsplatser för kommunens
ungdomar och för de professioner som ansvarar för
målgruppens lärande och utveckling. Ytterligare en
samverkansinsats pågår mellan IM-språk, Arena
Elva, Kulturskolan och Integrationsavdelningen i
syfte att ge information om jämställdhet och övrig
samhällsinformation till målgruppen. Vid Arena
Elva genomförs även riktade insatser för målgruppen bland annat genom Ung kultur möts (UKM),
Livekarusellen samt via arbete med musik- och filmverksamhet i studio. Uppdraget bedöms genomföras under året.
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att analysera framtida behov av omoch tillbyggnation av Alströmergymnasiet

Kultur- och utbildningsnämnden har analyserat volymökningen av 16-åringar i Alingsås kommun, vilka beräknas öka med 14 procent från 2018 till 2021.
Tillsammans med fastighetsägaren Alingsåshem har
en mindre förstudie av om- och tillbyggnation av lokalerna genomförts. Möjligheten att hyra fastigheten
Alingsås Hökanäbbet 7, även kallad AME-lokalen,
har framkommit i förstudien. Efter ombyggnation
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kan den inrymma tre klassrum samt en dansstudio. tiner för underhåll av Bjärkehallen. En vaktmästare
Detta möjliggör en utökning om ca. 100 elever vid anställdes och påbörjade sin anställning i maj månad.
Alströmergymnasiet. Kultur- och utbildningsnämn- Tjänsten ska samarbeta med barn- och ungdomsförden beslutade vid sammanträdet den 20 februari valtningen gällande driften av hallen. Uppdraget be2019 (§ 26) att ge förvaltningen i uppdrag att gå döms vara genomfört.
vidare i planeringen med ombyggnad av Hökanäbbet 7 för utökning av Alströmergymnasiets lokaler. Alingsåshem ska påbörja byggprocessen under
hösten och prognos är att lokalerna ska vara färdiga Kommunstyrelsen och vård- och
inför skolstart hösten 2020. Uppdraget bedöms ge- omsorgsnämnden ges i uppdrag att
vidta åtgärder för ett nytt äldreboende
nomföras under året.
i Stadsskogen med utvecklad
välfärdsteknik och i privat regi
Kultur- och utbildningsnämnden ges i
Uppdraget har påbörjats genom att dialog med inuppdrag att utreda möjligheterna för ett
tressenter har inletts, liksom diskussion samt åtgärutökat samarbete mellan Sollebrunns skola
der kring platsen. Planering för samverkan kring
och Bjärkehallen, bland annat genom att
uppdraget finns mellan vård- och omsorgsnämnden,
se över möjligheterna till en gemensam
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och
vaktmästartjänst
bolag. Uppdraget, i bemärkelsen att vidta åtgärder
för
ett nytt äldreboende, bedöms genomföras under
Kultur- och utbildningsnämnden och barn- och
ungdomsnämnden har påbörjat samverkan kring ru- året.
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Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag
att påbörja ett strategiskt omställningsarbete i syfte att klara framtidens krav
på verksamheten

fatta vård- och omsorgsnära insatser. Uppdraget bedöms genomföras under året.

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter arbetet som Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag
har påbörjats i syfte att möta framtidens krav på att utreda förutsättningarna för att äldre
verksamheten. Ett arbete pågår genom bland annat som fortfarande bor hemma ska kunna äta
IT-utveckling, ramprogram, IBIC (individens behov lunch på äldreboenden i kommunen
i centrum), förtätning och utbyggnation äldreboen- Vård- och omsorgsnämnden har tidigare beslutat att
den och boenden inom LSS. Uppdraget bedöms ge- inte erbjuda lunch på äldreboende om inte erfordernomföras under året.
liga resurser tillförs (19 november 2018 § 98). Med
utgångspunkt i utredningen som gjordes ser nämnden inga möjligheter till vidare utredning i frågan. I
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag
dagsläget erbjuds äldre som fortfarande bor hemma
att renodla undersköterskeuppdraget
att äta måltider i gemenskap med andra för ett självgenom att finna möjligheter för andra
kostnadspris. Uppdraget bedöms vara genomfört i
yrkeskategorier att bistå verksamheten
och med att förutsättningarna har utretts.
Vård -och omsorgsnämnden genomförde en utredning om att införa yrkeskategorin serviceassistent
i verksamheten. Ett nytt uppdrag har getts till för- Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag
valtningen avseende fortsatt utredning med syfte att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom
att istället införa yrkeskategorin vårdbiträde, vilket ramen för Lagen om valfrihetssystem
kommer påbörjas under hösten. Detta då en ny yr- Vård- och omsorgsnämnden har utrett möjligheten
keskategori inom vård och omsorgen behöver inne- att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) gällande
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daglig verksamhet inom funktionsstödsverksamheten år 2018. Ett eventuellt införande av LOV kommer att beslutas av nämnden under 2019, uppdraget
bedöms därför genomföras under året.
Socialnämnden ges i uppdrag att i
samverkan med det civila samhället göra
insatser för att hindra våld i nära relationer

Socialnämnden har tagit upp frågan om våld i nära
relationer i möte med Frivillignätverket, som är ett
nätverk bestående av frivilligaktörer från kyrkor,
idrottsrörelse, folkhögskola och civila initiativ. Det
visade sig att samtliga möter våld i nära relationer
i sina verksamheter och frågor kring agerande vid
våld av hederskaraktär lyftes särskilt fram och diskuterades. Förvaltningen har spridit information om
var frivilligorganisationer kan vända sig för hjälp eller vägledning när de möter våldsutsatta eller våldsutövare. En gemensam workshop anordnades i juni
månad på temat Hur vi kan arbeta tillsammans för
att förebygga/hindra våld. Frivillignätverket deltog
tillsammans med Kvinnojouren Olivia, Tjejjouren
Olivia, Brottsofferjouren samt representanter från
integrationsavdelningen och socialförvaltningen.
Uppdraget bedöms genomföras under året.

Socialnämnden ges i uppdrag att vidta
åtgärder för att i högre utsträckning
tillgodose kompetensförsörjningen inom den
sociala verksamheten i Alingsås kommun

En kompetensförsörjningsstrategi har färdigställts
och presenterats för nämnden i samband med delårsbokslutet. Syftet med strategin är att visa hur socialnämnden aktivt kan möta utmaningarna med att
rekrytera och behålla kompetent personal på en konkurrensutsatt marknad. Strategin har brutits ned till
en aktivitetsplan med planerade aktiviteter för strategierna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och
avsluta. Uppdraget bedöms vara genomfört.

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

I socialnämndens antagna handlingsplan för ekonomisk omställning 2019-2020 presenteras vidtagna
samt planerade åtgärder för att utveckla och utöka
så kallade hemmaplanslösningar. Ett intensivt arbete
pågår med att frångå köpt vård och istället hitta fler
differentierade lösningar på hemmaplan. Åtgärderna
omfattar både boendelösningar, ökad samverkan
och förändrade arbetssätt inom hela verksamheten
för att matcha behov och undvika köpt vård. UnSocialnämnden ges i uppdrag att
der året har förvaltningen bland annat samlat kuntillsammans med kultur- och
skap kring missbruksområdets kostnadsökningar i
utbildningsnämnden göra insatser för
Alingsås där ett flertal åtgärder har identifierats. För
att förhindra hedersrelaterat våld
att minska kostnaderna krävs förändrade arbetssätt
vid
uppföljning av placeringar och anpassning av beSamverkansmöten med integrationsavdelningen
inom kultur- och utbildningsnämnden har genom- fintliga hemmaplanslösningar. Huvudfokus har varit
förts och kommer att fortsätta under hösten. Vid att undvika att ingå nya placeringar, avsluta långa
mötena får handläggare från båda förvaltningar ta pågående placeringar genom att finna alternativ på
del av varandras erfarenheter och kunskaper samt hemmaplan samt att arbeta aktivt för tidig hemgång
identifierar centrala områden där insatser för sam- i de fall en kortare placering ändå varit nödvändig.
verkan. En inventering har även gjorts av vilka ak- För insatser på hemmaplan har en planering tagits
tiviteter förvaltningarna vidtar på temat i dagsläget. fram gällande en rad omställningar som kommer att
Inom ramen för Sam Tidigt, som är en samverkan ske under hösten. Uppdraget bedöms genomföras
mellan socialtjänst och skola för tidiga insatser för under året.
barn och unga, har handläggare haft med sig material för att motverka att unga förs ut ur landet mot
sin vilja. Uppdraget bedöms genomföras under året.
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Samtliga nämnder och bolagsstyrelser
ges i uppdrag att se över sin verksamhet
ur ett integrationsperspektiv i syfte att
föreslå lämpliga insatser i kommunens
samlade integrationsarbete

jektet Inkluderande bygg i Alingsås, som syftar till att
utbilda arbetskraft inom byggsektorn och utveckla
deltagarnas svenskkunskaper. Uppdraget bedöms
genomföras under året.

Kommunens samtliga nämnder arbetar med uppdraget på olika sätt och ser över möjligheten att finna Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppsynergieffekter mellan olika verksamheter. I åter- drag att erbjuda praktikplatser och/eller
redovisningen av uppdraget redovisas ett urval av anställning inom kommunen för personer
aktiviteter. Inom ramen för BUS (Barn och unga i som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden
samverkan) har en kartläggning av deltagande för- Under perioden har flera arbetsträningsplatser/
valtningars integrationsinsatser genomförts, gemen- språkträningsplatser skapats i den egna verksamhesamma insatser inom BUS kommer att påbörjas i ten. Nolhaga Parkbad, Arbetsmarknadsenheten och
september. Därutöver sker en mängd aktiviteter, ex- Integrationsavdelningen driver caféverksamheten
empelvis samverkan mellan Campus SFI-arbetslag, vid Nolhaga Parkbad där målgruppen nyanlända och
Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelning- elever vid Alströmergymnasiets introduktionsproen för målgruppen unga genom DUA (Delegatio- gram ska få praktik i verksamheten vilket möjliggör
nen för unga och nyanlända i arbete), vilket har lett för målgruppen att förstärka sin arbetslivserfarenhet.
till ett flera personer fått arbete eller praktik. Social- Under perioden mars – augusti har ett 20-tal indinämnden arbetar bland annat med att ge stöd till ny- vider haft språkpraktik i caféet. Under juni månad
anlända genom ett föräldrastödsprogram, COPE, på beslutades att funktionen En väg ut skulle införas på
SFI inom ramen för samhällsprogram tillsammans arbetsmarknadsenheten, med syfte att kanalisera all
med integrationsavdelningen. Planering finns för att kontakt och kunskap inom arbetsmarknadsområdet
anställa flerspråkig personal i förskola och i fritids- i kommunen. Funktionen ska samordna samtliga
hem som en del i att utveckla arbetet med flersprå- praktikplatser, PRAO- och APL-platser, arbetsträkiga barns språkutveckling samt ur ett integrations- ningsplatser samt arbete som genomförs via lönestöd.
perspektiv. Alingsåshem samverkar med byggföretag I ett nationellt projekt via SKL (Sveriges kommuner
och kultur- och utbildningsförvaltningen inom pro- och landsting) ska nya metoder och arbetssätt för
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att arbeta med arbetsmarknadsfrågor på kommunal
nivå samt minska försörjningsstödet tas fram. Därutöver har konkreta jobb och praktikplatser kunnat
erbjudas målgruppen för DUA (delegationen för
unga och nyanlända till arbete) i samverkan med lokala aktörer inom näringslivet. Uppdraget bedöms
genomföras under året.
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans
med det civila samhället och näringslivet

Kultur- och utbildningsnämnden involverar det civila samhället i Integrationsavdelningens introduktionsprogram gällande nyanlända som ännu inte
fått sina personnummer, är föräldralediga eller av
någon annan anledning inte har påbörjat ordinarie
SFI-studier. Detta kallas för ”SFI-basic” och i detta program får deltagarna möjlighet att träna och
utbilda sig i svenska samt utföra hantverksarbete.
Detta möjliggörs bland annat genom att lärare från
SFI deltar under kortare stunder men också genom
att PRO och Studiefrämjandet deltar vid dessa
sammankomster. Vid genomförandet av Potatisfestivalen tilldelades elva föreningar och två studieförbund föreningsbidrag för att bidra med praktiskt
arbete under festivalen eller anordna event. För
att erhålla bidrag skulle föreningen inkludera nyanlända i arbetet. Därutöver sker veckovisa träffar
inom ramen för konceptet språkcafé, där svenska
språket tränas och möjlighet ges till ökad delaktighet i samhället. Språkcaféer anordnas i samverkan
mellan Röda Korset och biblioteket. Uppdraget bedöms genomföras under året.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt
verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja

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

Nämnderna arbetar ständigt för att minska administrationen och identifiera effektiviseringar i verksamheterna. En stor del av arbetet är hänförligt till
utveckling av e-tjänster och digitalisering av tjänster,
vilket väntas ge en effektivare administration och frigöra arbetstid för medarbetare. Exempel på digitala
tjänster som tagits fram under året är; voteringsapp,
digital sekretesshantering av möteshandlingar, anmälan av delegationsbeslut, digital signering och interna
e-tjänster för att effektivisera processer mellan förvaltningar och kommunledningskontoret. Därutöver vidtar nämnderna flertalet åtgärder i syfte att effektivisera
administrationen, exempelvis inleds en tät samverkan
mellan kommunens verksamheter i olika frågor, mellan Kultur- och utbildningsförvaltningens stab och
Integrationsavdelningen som delar på administrativt
stöd och mellan samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontorets upphandlingsenhet i syfte att
minska behovet att anlita upphandlingskonsulter. Vid
halvårsskiftet övertog kommunen även den ekonomiska uppföljningen och budgetarbetet för Alingsås
och Vårgårda Räddningstjänstförbund, som hanteras
inom ordinarie bemanning. Uppdraget bedöms genomföras under året.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka
och utveckla demokratin och i lämpliga
former använda sig av medborgardialog

Kommunens samtliga nämnder arbetar med att
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stärka och utveckla demokratin inom sina respektive
verksamheter. Exempel på områden där olika former av medborgardialog genomförs löpande är olika
brukarråd inom vård- och omsorgen, individ- och
familjeomsorgen och inom arbetsmarknadsenheten,
vars metoder och fokusområden utvecklas kontinuerligt. Inom vård- och omsorgsnämnden har exempelvis förtroenderåd mellan avdelning, brukare och
politiker genomförts. Inom både grund- och gymnasieskola finns barnråd, elevråd och forum för samverkan med vårdnadshavare i enlighet med skollagen.
Dialog med medborgarna sker löpande i samtliga
planer inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhet, som en del i plan- och bygglagens lagstadgade
krav på samrådsförfarande. Under jubileumshelgen
i september ska en första medborgarenkät angående
arbetet med FÖP Staden (Fördjupad översiktsplan)
att genomföras, som är ytterligare ett steg mot att
i större utsträckning inhämta medborgarnas synpunkter inom området. Satsningar på nya former av
dialog görs också, till exempel har ett integrationsråd bildats inom kultur- och utbildningsnämnden
med stöd av medel från Länsstyrelsen, vars arbete
involverar nyanlända, tjänstemän och civilsamhället. Nästa steg blir ett deltagande från den politiska
nivån med syfte att skapa en bättre insyn för kommunens nyanlända hur demokratin fungerar samt
skapa ett forum för att underlätta medborgardialogen mellan nyanlända och kommunens politiker och
tjänstemän. Därutöver har bland annat biblioteken
ett lagstadgat demokratiskt uppdrag i att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, vilket genomförs bland annat genom mer-öppet, litteratur på
fler språk, satsningar på minskat digitalt utanförskap
och samverkan med kommunens skolor och förskolor i syfte att bidra till språkutveckling och källkritik.
Uppdraget bedöms genomföras under året.

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

Kommunens samtliga nämnder bedriver ett aktivt
arbete med att införa digitala lösningar i verksam-

heterna i syfte att minska administrationen. En digital målbild för Alingsås kommun med tillhörande
handlingsplan antogs av kommunfullmäktige i oktober 2018.
Socialnämnden har antagit en digitaliseringsstrategi som anger riktningen för förvaltningens fortsatta digitaliseringsarbete med utgångspunkt i den digitala målbilden, denna har sedan brutits ned till en
konkret handlingsplan. Exempelvis förbereds verksamheter för införandet av robotstyrd processautomation, RPA, i syfte att effektivisera administration
och spara tid i rutinbaserade processer. En digital
reception har kommit på plats inom samhällsbyggnadsnämnden, miljöskyddsnämnden och socialnämnden, vilket minskat behovet av att ha personal som bemannar receptionen. Inom grundskolan
har exempelvis närvarosystemet Skola24 impleme
nterats i samtliga fritidshem och Arena för lärande
har kopplats samman med förskolan, vårdnadshavare kan nu utföra alla sina ärenden i samma arena
som skolan. Inom miljöskyddsnämnden har ett nytt
ärendehanteringssystem, Ecos, införts som möjliggör en digitaliserad administration i större utsträckning. Inom vård- och omsorgsnämnden fortgår
implementering av ny digital plattform som stödjer
olika digitala tjänster i hemmet till exempel digital
fjärrtillsyn och trygghetslarm. Via den digitala plattformen kommer det under året implementeras ett
detaljplaneringssystem som pilot inom hemtjänsten.
På kultur- och utbildningsnämnden har det nya
boknings-, bidrags- och anläggningssystemet fortsatt att implementeras i samtliga verksamheter. Systemet beräknas ge administrativa vinster då handläggningsprocessen avseende föreningsbidragen
effektiviseras vilket leder till kortare handläggningstider av bidragsansökningar. Vid Alströmergymnasiet genomfördes i år för första gången ett digitalt
nationellt prov. Inom överförmyndarnämnden håller verksamhetssystemet Wärna på att uppdateras
till E-Wärna. Kommunstyrelsens del i uppdraget är
framför allt att stötta respektive nämnd med teknisk
kompetens i framtagande av digitala verktyg och
lösningar för automatisering. Sammantaget vidtas
en mängd åtgärder inom ramen för uppdraget och
samtliga nämnder bedömer att uppdraget kommer
att genomföras under året.
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Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa
upp lönekartläggning och vid behov vidta
lämpliga åtgärder
Kommunstyrelsen har påbörjat en lönekartläggning.
Bedömning gjordes att utöka kartläggningen till att
omfatta lönerna över två år, både 2018 och 2019.
Kartläggningen kommer att återredovisas under
hösten. Uppdraget bedöms därmed genomföras
under året.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta
en visselblåsarfunktion som ger anställda
och invånare möjlighet att rapportera
oegentligheter utan att drabbas av
negativa konsekvenser

Kommunstyrelsen har påbörjat arbetet med att inrätta en visselblåsarfunktion genom att utreda hur
funktionen ska utformas, att utreda den tekniska
funktionen samt ta fram förslag till organisation.
Uppdraget bedöms genomföras under året.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta
fram en gemensam värdegrund för
hela organisationen

styrmodell, dokument, på kommunportal och hemsida. Därtill ska det säkerställas att värdegrunden är
en del i introduktionen av nyanställda medarbetare
och chefer. Kommunens värdegrund har också varit
i fokus under en chefsdag i maj månad. Uppdraget
bedöms genomföras under året.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla
och förbättra styrningen i kommunkoncernen genom att bland annat revidera styrmodellen i syfte att ha en tydlig koppling till
vision och värdegrund

En första del i revidering av kommunens styrmodell
var en förändrad ekonomistyrning, som genomfördes och beslutades i samband med att rambeslut
togs. Även arbetet med översyn och revidering av
styrmodellens övriga delar är pågående och förslag
till reviderad styrmodell kommer att läggas fram för
politiskt beslut under hösten. Uppdraget bedöms genomföras under året.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i
samverkan med Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB verka för ökad
nyproduktion av bostäder

Kommunstyrelsen har påbörjat arbetet. Kommunen
har en gemensam värdegrund som genom uppdra- Ägardirektiven för dotterbolaget AB Alingsåshem
get ska synliggöras och aktualiserats. Ett arbete pågår har ändrats under året i syfte att kunna säkerställa en
med att synliggöra den gemensamma värdegrunden i ekonomiskt hållbar utveckling. Uppdraget bedöms
vara genomfört.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i
samverkan med Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB verka för försäljning
av näringslivsfastigheter i Fabs AB

Kommunstyrelsen har genomfört ett flertal dialoger
med tjänstemän från Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB om uppdraget. Nuvarande ägardirektiv tillåter fastighetsförsäljningar, varvid ingen revidering av ägardirektiven är nödvändiga. Bolaget
arbetar kontinuerligt med försäljning av näringslivsfastigheter. Uppdraget, i avseendet att verka för
försäljning av näringslivsfastigheter, bedöms därmed
vara genomfört.
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Personal
Personal och kompetensförsörjning
Årets resultat
(mnkr)
140
120

Personalsammansättning

Antal tillsv.- Antal tillsv.anst.
anställningar
årsarb.

100

Antalet tillsvidareanställda var i augusti 2019
3 117 (2018 års värde 3 024). Kommunen hade
vid samma tidpunkt 3 187 månadsavlönade årsarbetare (2018 års värde 3 094). Den största ökningen av antalet årsarbetare är inom vård- och
omsorgsnämnden och framförallt inom yrkeskategorin undersköterskor. Ökningen på totalen
beror även på att tillsatta vakanta tjänster samt
att något fler arbetar heltid. Andelen timavlönade
har minskat marginellt i andel av totalt antal anställda samtidigt som andelen heltid har ökat med
3 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Arbetet med heltid som norm gör att
kommunen tagit steg framåt mot fler som arbetar
mer för varje period som rapporteras.
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Personalomsättning

Personalomsättningen har minskat för flera av
nämnderna den senaste perioden. Störst förändring återfinns inom kommunledningskontoret där
nivåerna har halverats jämfört med föregående år
och fokus läggs nu på att skapa struktur och stabilitet på de olika avdelningarna som under det senaste året genomgått både organisatoriska förändringar och chefsbyten. Samhällsbyggnadsnämnden
har historiskt haft en låg personalomsättning men
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har nu haft en ökning jämfört med samma period
föregående år. Omsättningen beror till stor del på
en gynnsam arbetsmarknad inom både offentlig
och privat sektor.
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Kompetensförsörjning

Samtliga nämnder fortsätter att uttrycka att det är
svårt att rekrytera erfaren personal, samtidigt som
den minskande personalomsättningen pekar mot
en generellt ökad stabilitet i nämnderna avseende
rekryteringsbehoven.
Som en del i arbetet att säkra kompetensförsörjningen i kommunen görs ett antal olika satsningar.
Ett stort arbete som pågår i hela kommunen är att
arbeta fram medarbetaröverenskommelser. Syftet
med överenskommelserna är framförallt att få en
tydlighet i de olika rollerna och uppdragen samt
en tydlighet kring vad som förväntas av mig som
medarbetare. Ett övergripande arbete pågår även
med att implementera kommunens värdegrund;
öppenhet, engagemang och respekt.
Som ett led i arbetet med att möta framtidens
rekryteringsbehov medverkar kommunen på ett
antal rekryteringsmässor.
Arbetsmiljö

Nämndernas arbetsmiljömål och förvaltningarnas
handlingsplaner utgör främsta strategin för ökad
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hälsa. Sammanställningen av nämndernas arbetsmiljöarbete påvisar fortsatt att en grundläggande
faktor till en hållbar arbetsmiljö handlar om att
säkra kompetensförsörjningen.
Nämnderna har arbetat vidare med upplevelsen
av hög arbetsbelastning genom att planera för och
utveckla organisationens struktur och arbetssätt
samt renodla och tydliggöra roller och uppdrag.
Som ett led i Heltidsresan arbetar nämnderna
fortsatt med att minska andelen timanställda.
Minskning av tid utförd av timanställda förväntas bidra till en mer hållbar arbetsmiljö genom
att kontinuiteten ökar och upplevelsen av arbetsbelastningen minskar. Under perioden har bemanningsplanering och hållbar schemaläggning
utgjort ett viktigt fokus för att säkra en hållbar
arbetsmiljö och en god ekonomisk hushållning.
Arbetsskador och tillbud
Antal anmälda tillbud och arbetsskador
2018

2019

Differens
2018-2019

Tillbud

475

577

+ 102

Arbetsskada

186

224

+ 38

Typ av händelse

Under perioden rapporterades totalt 224 arbetsskador. Det innebär en ökning jämfört med
samma period föregående år. Av de rapporterade
händelserna ledde 44 av arbetsskadorna till sjukfrånvaro. Den vanligast förekommande arbetsskadan var skada av annan person och fysisk överbelastning.
Totalt rapporterades 577 tillbud under perioden, vilket innebär en kraftig ökning av inrapporterade händelser jämfört med tidigare år. De
flesta tillbuden är kopplade till situationer med
brukare och elever.
Ökningen av antalet tillbud och arbetsskador kan härledas till ett ökat fokus och kunskap
inom området, där implementeringen av rutiner
för tillbud och arbetsskador förefaller gett effekt.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver dock
fortsatt utvecklas där mörkertalet kring tillbud
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och arbetsskador är oklart samt att utredning och Det finns olika delförklaringar till korttidsjukåtgärder kring de inrapporterade händelserna be- frånvaron och dess ökning. Den främsta förklahöver säkerställas.
ringen utgörs av att timanställda påvisar högre
sjukfrånvaro än tidigare år. Ökningen av den korta sjukfrånvaron återfinns också till viss del hos
Sjukfrånvaro1
månadsanställda i åldersintervallet upp till 29 år.
Den gemensamma nämnaren är att ökningen av
Tabell, ackumulerad sjukfrånvaro i %2
den korta sjukfrånvaron återfinns inom dag 1-14.
Förändringen mellan sjukintervallen i kombi2018
2019
Diff 2018-2019
< 29 år
4,4
4,1
-0,3 nation med att korttidssjukfrånvaron ökat, föran30-49 år
6,5
6,6
0,1 leder att korttidssjukfrånvaron behöver ägnas mer
50 år 7,7
8,2
0,5 fokus.
Sjukfrånvaron i kommunen är fortsatt högre
Dag 1-14
2,5
2,7
0,2
Dag 1-59
3,3
3,7
0,4 bland kvinnor än män. Den totala sjukfrånvaron
Dag 60 3,4
3,2
-0,2 är högst bland medarbetare över 50 år. Den högsta sjukfrånvaron återfinns i kommunens kontaktKvinna
7,4
7,5
0,1
yrken;
barnskötare, förskolelärare och undersköMan
4,3
4,8
0,5
terskor.
Totalt
6,5
6,9
0,4

Årets resultat
(mnkr)
140

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

Den totala sjukfrånvaron uppgick till 6,9 procent perioden januari–juli 2019 och det innebär
att sjukfrånvaron ligger på en högre nivå jämfört
med föregående år (6,5 procent). Den korta sjukfrånvaron, dag 1-59, utgör under perioden den
högsta sjukfrånvarointervallen med 3,7 procent
jämfört med långtidssjukfrånvaron (3,2 procent).
Sjuktalen indikerar en trend i förändring mellan
sjukintervallen då den långa sjukfrånvaron historiskt varit mer framträdande.
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1 Redovisningen omfattar all personal, inkl timanställda
2 Förändrad redovisningsperiod delårsbokslut 2019 (jan-juli),
jämfört med delårsbokslut 2018 (jan-aug)
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Ekonomisk sammanfattning
Delårsbokslutet prognostiserar
ett resultat över budget
Delårsbokslutet är den andra samlade prognosen
för året. I delårsbokslutet framgår att flera av de
utmaningar som förelåg 2018 kvarstår även 2019.
Kommunens nämnder har sammantaget en fortsatt svag budgetdisciplin.
Prognosen i delårsbokslutet uppgår till 91,2
mnkr vilket är 19,7 mnkr högre än budgeterat
resultat. Reavinster från tomtförsäljningar och
orealiserade vinster i värdepapper väger upp det
prognostiserade underskottet hos nämnderna.
Prognostiserat resultat motsvarar 3,8 procent av
skatte- och bidragsintäkter.
Balanskravsresultat

Kommunen är enligt lag om kommunal redovisning skyldig att redovisa balanskravsresultatet
i samband med årsredovisningen. Prognos för
2019 framgår mer i detalj under avsnittet God
ekonomisk hushållning. Prognosen uppgår till
58,2 mnkr.
Strukturellt resultat

I samband med bokslut redovisas det strukturella
resultatet vilket är resultatet rensat från poster av
tillfällig karaktär. Dessa poster bidrar tillfälligt till
ett bättre resultat. Bland dessa poster återfinns
bland annat reavinster från tomtförsäljningar.
Rensas resultatet från dessa poster uppgår det
strukturella resultatet till 37,5 mnkr.
Nämnderna håller inte tilldelad ram

Prognosen i samband med delårsbokslutet visar
ett samlat underskott för kommunens skattefinansierade verksamheter, exkluderat exploateringsverksamheten, om 30,9 mnkr. Underskottet
återfinns hos vård- och omsorgsnämnden, sam-
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hällsbyggnadsnämnden, socialnämnden
kultur- och utbildningsnämnden.
Bolagskoncernen

samt

De två största förändringarna som genomfördes i
koncernen under 2017, förändrad finanshantering
och skapandet av en gemensam fastighetskoncern,
har visat resultat för både 2018 och 2019, och
kommer även fortsättningsvis att påverka utvecklingen av koncernen. 2019 är det första året som
all personal i fastighetskoncernen är samlad under
AB Alingsåshem och följaktligen faktureras Fabs
AB för utförda tjänster.
Kommunfullmäktige fattade i början av 2019
beslut avseende kommunkoncernens första sammanställda budget avseende åren 2019-2021.
Kommunkoncernen har nu en möjlighet att följa
upp utfall mot budget i syfte att erhålla en helhetssyn avseende investeringar, finansiering samt
kommunkoncernens totala ekonomi. Stort fokus
kommer framöver att ligga på finansiering av hela
kommunkoncernens kommande investeringar
och en total sammanställd budget blir ett viktigt
instrument framöver för uppföljning och analys.
De kommunala bolagens omsättning är liten i
förhållande till kommunens. Dock finns ett betydande innehav av anläggningstillgångar, till
största delen fastigheter i bolagen. I samband
med årsbokslutet 2018 påvisades övervärden
motsvarande knappt 1 625 mnkr, fördelat på 397
mnkr, eller motsvarande 30 procent, för Fabs AB
och 1 228 mnkr, motsvarande 74 procent, för AB
Alingsåshem. Marknadsvärdena överstiger bokförda värden med drygt 55 procent totalt sett.
Bolagskoncernen har investerat motsvarande 187
mnkr för årets första 8 månader och investeringar

Page 36 of 447

FINANSIELLA RAPPORTER

avser bland annat Nolhaga Parkbad, Herrgårdens
förskola samt fastigheterna Trollskogen och Pumpan med flera.
Resultatmässigt visar bolagen upp goda resultat
för 2019 och en bidragande orsak är den gemensamma finanshanteringen som fortsätter uppvisa
låga räntekostnader. Koncernen AB Alingsås Rådhus (”bolagskoncernen”) redovisar ett positivt resultat på 80,5 mnkr, vilket är i nivå med föregående års resultat för motsvarande period, 82,2 mnkr.
Resultat efter finansiella poster prognostiseras till
ca 80 mnkr för helåret.
Vad gäller bolagens uppfyllnad av ägardirekti-

ven anger samtliga bolag att de finansiella kraven
från ägaren prognostiseras att uppnås vid årsskiftet. Nytt för 2019 är att AB Alingsåshem, efter
revidering av ägardirektivet, inte längre har ett
kvantitativt krav på sig att producera ett antal
lägenheter utan bolaget ska på egen hand och i
samverkan med andra aktörer möjliggöra att det
byggs fler bostäder i Alingsås kommun.
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God ekonomisk hushållning
Kommuner har sedan år 1992 enligt kommunallagen haft krav på sig att verksamheten ska bedrivas
enligt god ekonomisk hushållning. Under år 2000
tillkom även balanskravet och under 2013 infördes
en möjlighet till resultatutjämningsreserver. Samtliga dessa lagstiftningskrav ska årligen följas upp i
årsredovisningens förvaltningsberättelse.
Inledningsvis i detta avsnitt görs en analys av
kommunens finansiella mål för god ekonomisk
hushållning antagna i flerårsstrategi 2019-2021
av kommunfullmäktige. I anslutning till detta genomförs en balanskravsutredning. Ingen redovisning av resultatutjämningsreserven (RUR) görs då
Alingsås kommun har beslutat att inte införa den.

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

Kommunfullmäktige har definierat att ett stabilt
ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Prognosticerat resultat för 2019 beräknas bli
91,2 mnkr, vilket motsvarar 3,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Målet bedöms uppnås.
Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet
exklusive tillväxtprogrammet ska självfinansieras
genom resultat och avskrivningar.

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan fiGod ekonomisk hushållning
nansieras med årets resultat och avskrivningar.
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god Värdet 100 procent innebär att kommunen kan
ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort självfinansiera samtliga investeringar som är geoch lång sikt. I kommunallagens 11:e kapitel ang- nomförda under året. Självfinansieringsgraden
es att för den kommunala verksamheten ska det i den skattefinansierade verksamheten exklusive
finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för tillväxtprogrammet förväntas uppgå till 177,9
god ekonomisk hushållning. Målen och riktlin- procent.
jerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet
Självfinansieringsgraden överstiger 100 procent
och utformas av kommunerna.
vilket innebär att det finansiella målet förväntas
Alingsås beslutade om mål för god ekono- uppnås per helår.
misk hushållning i flerårsstrategi 2019-2021 där
grundtanken är att varje generation av invånare Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än
ska bära kostnaderna för den service som de själva summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.
beslutar om och som de själva konsumerar, samt Kommunfullmäktige har definierat en kontrollerad nettokostnadsutveckling med att nettoatt gjorda investeringar ska kunna ersättas.
För att leva upp till detta har kommunen be- kostnaderna inte ska öka snabbare än summan av
slutat om fem finansiella mål uppdelade på kort skatteintäkter och generella statsbidrag.
respektive lång sikt. Dessa redovisas och följs upp
Skatteintäkter och generella statsbidrag progi detta avsnitt. Uppföljning av de verksamhets- nosticeras under året att öka med 5,4 procent.
mässiga målen för god ekonomisk hushållning Kommunens nettokostnader förväntas öka med
återfinns under avsnittet som behandlar kommu- 5,4 procent, vilket är en lika stor ökningstakt som
nens verksamhet.
ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag.
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Det är värt att notera att skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med ungefär fem procent de senaste åren. Dock är detta en trend som
började avta 2018 och som förmodligen kommer
att fortsätta att avta kommande år. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tidigare prognosticerat att kommunerna kommer behöva anpassa
sig till en lägre intäktsökning av skatter och bidrag än historiskt. Detta innebär att kommunen
behöver minska sin utveckling av nettokostnaderna om inte ett finansieringsgap ska uppstå.
Målet bedöms uppnås per helår.

kostnadsläge innebär att Alingsås kommun själva
behöver finansiera en större del än vad staten säkerställer som likvärdiga förutsättningar mellan
landets kommuner i det kommunalekonomiska
utjämningssystemet.
Redovisningen av 2018 års siffror visar på ett
högre kostnadsläge om totalt 34 mnkr i Alingsås.
Jämförs utfallet med året innan är det en minskning med 12 mnkr.
Analyseras siffrorna finns en positiv trend
som innebär minskade eller bibehållna avvikelser inom samtliga uppmätta verksamheter utan
socialnämndens verksamhet. Exkluderat socialAvvikelserna mellan redovisade nettokostnader
nämnden bedrivs Alingsås verksamheter till en
och referenskostnader ska minska.
lägre kostnad om 10 mnkr, en förbättring om
Avvikelserna mellan redovisade nettokostnader 45 mnkr sett över de tre senaste åren. Socialnämnoch referenskostnader är ett mått som indikerar dens verksamhet har motsvarande försämrat sin
Alingsås kommuns kostnad för den verksamhet nettokostnadsavvikelse med 28 mnkr.
Då målet är att avvikelsen totalt ska minska besom bedrivs i relation till vad kommunen förväntas kosta utifrån given struktur. Ett högre döms målet vara uppfyllt.
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Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala
bolagen bör vara oförändrad eller öka.

kommunfullmäktige måste i en plan ange hur det
ska ske. Det finns dock ett undantag från huvudSoliditeten exklusive utlåning till de kommunala principen. Kommunfullmäktige kan med hänvisbolagen förväntas uppgå till 40,6 procent, vilket ning till synnerliga skäl besluta om att inte återställa hela eller delar av ett underskott. Dessa ska
är en ökning från tidigare år.
då tydligt specificeras i förvaltningsberättelsen i
Målet bedöms därmed uppnås.
årsredovisningen. Alingsås kommun har uppfyllt
Samlad bedömning av god ekonomisk
balanskravet sedan det infördes år 2000.
hushållning ur ett finansiellt perspektiv
Kommunen förväntas uppfylla det lagstadgade
Av kommunens fem mål för god ekonomisk hus- balanskravet 2019 med ett balanskravsresultat
hållning ur ett finansiellt perspektiv följs samtliga prognosticerat till 58,2 mnkr. Jämförs prognosen
upp i samband med delårsbokslutet. Samtliga av i delåret med prognosen i vårbokslutet är det en
dessa bedöms uppnås utifrån prognosen per helår. förbättring om ungefär 8 mnkr. Räknas därutöver
Det mål som är nära att inte bedömas uppnås avser nettot av försäljning av exploaterad mark av från
nettokostnadsutvecklingen som visar på en nära balanskravsresultatet får vi kommunens struktuobalans mellan kommunens ökade kostnader och rella resultat, vilket uppgår till 37,5 mnkr.
intäkter. En trend där kostnaderna ökar snabbare
än intäkterna är inte hållbart och försämrar det
Balanskravsresultat
ekonomiska handlingsutrymmet.
Då målen prognosticeras att uppnås görs en
mnkr
Prognos 2019
samlad bedömning att god ekonomisk hushåll- Årets resultat enligt resultaträkningen
91,2
ning uppnås per helår. För att fortsatt ha en ekoreducering av samtliga realisationsvinster
-0,1
nomi i balans behöver framförallt underskottet i
justering för realisationsvinster enligt undan0,0
nämnderna minskas och de handlingsplaner som
tagsmöjlighet
beslutats verkställas.
Balanskravsutredning

Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat krav som
kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. Det trädde i kraft år 2000 och utgör en undre
gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera
och redovisa. Balanskravet innebär att kommuner
och landsting inte får besluta om en budget där
kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet
ändå skulle bli negativt måste Alingsås kommun
kompensera detta med överskott inom tre år och
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justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0,0

orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-12,8

återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

78,3

pensionsförpliktelser intjänade före år 1998

-20,1

Årets balanskravsresultat

58,2
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Sammanställd redovisning
Syftet med den sammanställda redovisningen är
att visa kommunkoncernens totala ekonomiska
ställning, utveckling och åtaganden. För ytterligare information om de i koncernen ingående bolagen, hänvisas till respektive bolags delårsrapport
per 2019-08-31.
Koncernstruktur

556402-5905, och Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB (FARAB), org. nr. 559075-0401.
Dessa bolag äger i sin tur bolagen Alingsås Energi
AB, org. nr. 556499-0413, respektive AB Alingsåshem, org. nr. 556401-2374 och Fabs AB, org.
nr. 556048-9162. Tillsammans med ABAR äger
Fabs AB Spiken Fastighets Kommanditbolag, org.
nr. 969746-9014.

AB Alingsås Rådhus (ABAR), org. nr 5566652244, är ett av Alingsås kommun helägt holding- Alingsås kommuns andel av Alingsås och Vårbolag som innehar samtliga aktier i de två un- gårda Räddningstjänstförbund (AVRF), org. nr.
derkoncernerna Alingsås Energi Nät AB, org. nr. 222000-2535, uppgår till 78 procent.

ALINGSÅS
KOMMUN

78 %

100 %

Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund

AB Alingsås Rådhus

100 %

100 %

Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB

Alingsås Energi Nät AB
100 %
Alingsås
Energi AB

Kommanditdelägare

100 %
AB
Alingsåshem

100 %
Fabs AB
Komplementär
Spiken Fastighets
Kommanditbolag
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EKONOMISK ÖVERSIKT
Stora värden i koncernen

De kommunala bolagens omsättning är liten i
förhållande till kommunens. Dock finns ett betydande innehav av anläggningstillgångar (till
största delen fastigheter) i bolagen. I samband
med årsbokslut genomför AB Alingsåshem och
Fabs AB interna, och ibland externa, värderingar
av sitt fastighetsbestånd. En ny intern värdering
planeras i samband med årsbokslut 2019-1231. I samband med årsbokslutet 2018 påvisades
övervärden motsvarande knappt 1 625 mnkr,
fördelat på 397 mnkr, eller motsvarande 30 procent, för Fabs AB och 1 228 mnkr, motsvarande
74 procent, för AB Alingsåshem. Totalt överstiger marknadsvärdena bokförda värden med 55
procent. Prognostiserade marknadsvärden per
2019-12-31 förväntas uppgå till 3 024 mnkr för
AB Alingsåshem och 1 728 mnkr för Fabs AB
med hänsyn tagen till nytillkomna och avyttrade
fastigheter.

de säsongsvariationer och periodiseringsprinciper
som råder.
Av koncernens totala resultat per 2019-08-31
svarar kommunen för ca 63 procent, ABARkoncernen för ca 37 procent och AVRF för mindre än 1 procent. Resultatet fördelar sig på kommunen med 137,3 mnkr (100,3 mnkr), ABARkoncernen 80,5 mnkr (82,2 mnkr) samt AVRF
-0,4 mnkr (1,3 mnkr).
Resultat och ställning AB Alingsås Rådhus koncern
Belopp i mnkr
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster

201908-31

201808-31

201708-31

456,0

431,8

432,5

-350,8

-323,9

-325,1

105,2

107,9

107,3

80,5

82,2

59,8

ABAR-koncernen redovisar ett positivt resultat
på 80,5 mnkr (82,2 mnkr), det vill säga i nivå
Resultat och ställning kommunkoncern
med föregående år. Resultatet på 80,5 mnkr för(sammanställd redovisning)
delar sig på moderbolaget med -3,1 mnkr (-3,3
201920182017- mnkr), Alingsås Energi Nät AB-koncernen 19,9
Belopp i mnkr
08-31
08-31
08-31 mnkr (29,0 mnkr), Fabs AB 18,3 mnkr (21,2
mnkr), AB Alingsåshem 45,4 mnkr (35,5 mnkr)
Rörelsens intäkter
695,0
655,4
650,6
samt Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
Rörelsens kostnader
-2 053,4 -1 955,8 -1 916,7
0,0 mnkr (-0,2 mnkr), totalt ca 80,5 mnkr för
Verksamhetens
- 1 358,4 1 300,4 1 266,1 AB Alingsås Rådhus koncernen efter koncernelinettokostnader
mineringar. Motsvarande resultat föregående år
Resultat efter
217,5
183,5
177,0
uppgick till 82,2 mnkr.
finansiella poster
Resultat efter finansiella poster prognostiseras
till ca 80 mnkr för bolagskoncernen. Att prognosKoncernen Alingsås kommun redovisar vid del- tiserat resultat uppgår till ungefär samma belopp
året ett positivt resultat på 217,5 mnkr efter fi- som utfall per augusti är främst hänförligt till att
nansiella poster (183,5 mnkr). Prognostiserat AB Alingsåshem redovisar ett resultat per 2019resultat för 2019 uppgår till ca 171 mnkr. I de 08-31 på 45,4 mnkr men endast prognostiserar
171 mnkr ingår kommunen med en prognos på ett årsresultat på 31 mnkr. Förklaringen till att
ca 91 mnkr, ABAR-koncernen prognostiseras till det prognostiserade resultatet för helåret inte är
ca 80 mnkr och AVRF prognostiserar ett negativt större än utfallet för årets åtta månader beror på
resultat om ca 0,5 mnkr. Den stora förändringen att bolaget räknar med kostnader för nedskrivmellan utfall för delåret respektive prognos kan ning av fastighet och kommande beslut om rivfrämst hänföras till kommunen och förklaras av ning av fastighet. Likaså prognostiserar bolaget
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under hösten stora av- och nedskrivningar i sam- balansräkningen, vilket ger en soliditet på 22,7
band med färdigställd nyproduktion.
procent (20,0 procent). Soliditeteten är normalt
något lägre vid årsbokslut jämfört med delår som
Den kortsiktiga betalningsförmågan
en följd av lägre resultat för kommunen vid årets
Den kortsiktiga betalningsförmågan för hela slut jämfört med per augusti.
kommunkoncernen kan mätas i måttet kassaAv dotterbolagens verksamhet utgör fastighetslikviditet (omsättningstillgångar-varulager/kort- förvaltning en stor del, vilket påverkar soliditetfristiga skulder). Detta mått bör vara över 100 en negativt då det ofta är stora värden som ligger
procent för att betalningsförmågan skall hållas på dolda i de bokförda värdena samtidigt som de
en godtagbar nivå. Koncernens kassalikviditet var ofta motsvaras av långfristiga skulder.
157 procent (115,1 procent).
Kommunkoncernens införande av gemensam
Utbetalningarna är inte jämnt fördelade över finanshantering och internbank påverkar inte soåret varför det är svårt att jämföra två olika tid- liditetsmåtten.
punkter på året. En stor utbetalning sker på våren,
då föregående års intjänade pensioner betalas ut. Intressanta nyckeltal
Resterande del av året byggs likviditeten upp för Skuldsättningsgraden visar hur stor skuld komatt klara denna utbetalning. Över en enskild må- munkoncernen har i förhållande till det egna
nad varierar också likviditeten. Kommunens skat- kapitalet. Att skuldsättningsgraden dubblerats
teintäkter betalas in i slutet av månaden och då för 2017 och 2018 jämfört med 2016 års bokär likviditeten hög i några dagar tills löneutbetal- slut beror på kommunens övergång till fullfonning sker. Det är en medveten strategi att inte ha deringsmodell i och med att ansvarsförbindelsen
mer direkt tillgängliga medel än vad som behövs. nu ingår i eget kapital. För 2018 minskade skuldNyckeltalet påverkas också av vilken bindningstid sättningsgraden något, från 408 procent 2017 till
400 procent 2018, främst som en följd av ett förkommunkoncernen har på sina lån.
bättrat eget kapital. För 2019 har den fortsatt att
Den långsiktiga betalningsförmågan
minska och ligger nu på 340 procent.
Kommunens övergång till fullfonderingsmodell
Historiskt har dotterbolagen främst använt sig
under 2017, jämfört med blandmodell tidigare, av kommunal borgen vid nyupplåning och till
har underlättat jämförelser, särskilt vad gäller so- väldigt liten del av t.ex. fastighetsinteckningar.
liditetsmåttet. Nu ingår hela pensionsskulden i Som en följd av införandet av gemensam finanshantering med tillhörande internbank har bolagens borgensåtagande försvunnit. Minskningen
kunde redan från 2016 noteras som en följd av
att AB Alingsåshem till viss del övergick till pantförskrivning av sina fastigheter enligt kommunens dåvarande finanspolicy. Den totala skulden
till kreditinstitut har under 2019 ökat med ca
7 mnkr från 3 395 mnkr till 3 402 mnkr.
Ökningen är hänförlig till ett lån i AVRF för
finansiering av nya fordon.
Minskningen av skuldsättningsgraden under
2018 och 2019 beror främst på att eget kapital
ökat mer än vad upplåningen gjort. Skuldsättningsgraden prognosticeras att öka igen i samband med helåret beroende på ett lägre prognostiserat resultat, jämfört med utfall 2019-08-31.
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Tabellen avser utfall per 08-31 för kommunkoncernen:

Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
Balansomslutning (mnkr)
Skuldsättningsgrad (%)

20151)

2016

2017

2018

2019

15,92)

17,212)

19,72)

20,0

22,7

95,3

88,1

109,8

115,1

157

136,7

130,8

177,0

183,5

217,5

5 145,8

5 413,7

5 891,4

6 256,8

6 445,7

198

200

408

400

340

1) Beloppen avser utfall 08-31 för samtliga år.
2) Avser beräkning där ansvarsförbindelsen ingår som en del av eget kapital (”fullfond”)

Investeringsvolymen

För 2019 uppgår investeringarna hittills till 278
mnkr att jämföra med 275 mnkr för motsvarande
period 2018. Då fastighetskoncernen handhar
uthyrning av fastigheter inom kommunen medför
det att verksamheten är investeringsintensiv. Fabs
AB har under 2019 investerat motsvarande 45,2
mnkr där de stora investeringarna avser Herrgårdens förskola och Nolhaga Parkbad. Bolaget har
under året sålt två fastigheter vilket medfört en
reavinst om ca 6 mnkr.
Under 2019 har 53 lägenheter i Stadsskogen
tagits i bruk uppförda av AB Alingsåshem och
tillbyggnad av Bjärkegården har startats. Årets
investeringar uppgår hittills till ca 96,6 mnkr.
Alingsås Energi-koncernen har under året fortsatt med stora investeringar i fjärrvärme, elnät
och anslutningar till stadsnätet. Alingsås Energi
koncernens investeringar uppgick under årets första månader till 45,6 mnkr.
AVRF har investerat motsvarande 7,4 mnkr i
främst nya fordon.

Säkringsredovisning

Fabs AB och AB Alingsåshem tillämpade fram till
december 2017 så kallad säkringsredovisning, vilket bland annat innebär att de säkringsrelationer
som funnits har beskrivits i en särskild säkringsdokumentation. I samband med införandet av
gemensam finanshantering under december 2017
löstes samtliga ränteswappar som fanns i Fabs AB
respektive AB Alingsåshem. Sedan årsskiftet 2017
används inga räntederivat i bolagskoncernen.
ABAR och Alingsås Energi-koncernen har
heller inte under 2019 använt några derivat kopplade till sina lån.
Som framgår av resultaträkningen uppgår räntekostnaderna till ca 16,5 mnkr att jämföra med
ca 15 mnkr föregående år exkluderat marginalpåslag. Den genomsnittliga upplåningsräntan uppgår till ca 0,7 procent, vilket är en liten ökning
från förra årets 0,6 procent.
Risker och osäkerheter
i kommunkoncernen

Respektive styrelse i bolagen ansvarar för att uppVäsentliga händelser inom bolagskoncernen
rätta och följa skriftiga policys i syfte att hantera
2019 är det år då den sammanslagna fastighets- för verksamheten specifika risker så som kreditkoncernen gör sitt första år enligt den nya orga- risker, ränterisker, valutarisker etc. Bolagen uppnisationsmodellen, då samtlig personal är samlad rättar egna finanspolicys, vilka inte ska avvika
under AB Alingsåshem. Fabs AB faktureras för mot kommunens övergripande finanspolicy.
systerbolagets tjänster inom förvaltning och utEn potentiell risk i fastighetsbolagen är risken
veckling av Fabs AB fastighetsbestånd, vilket har för höga vakansgrader, det vill säga låg uthyrförändrat intäkts- och kostnadsbilden för de båda ningsgrad. Både Fabs AB och AB Alingsåshem
har de senaste åren legat på låga vakansgrader och
bolagen.
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båda bolagen bedömer risken som låg de kommande åren.
En annan risk att beakta är kopplad till bolagens belåningsgrad, numera via kommunen, det
vill säga hur stor del lån bolagen har jämfört med
fastigheternas marknadsvärden.
Som framgått ovan överstiger marknadsvärde
bokfört värde för AB Alingsåshems och Fabs AB
fastighetsbestånd med drygt ca 1,6 mdkr, varför
något nedskrivningsbehov inte bedöms föreligga.
Efterfrågan på bostäder i Alingsås är fortsatt hög
och vakansgraden i Fabs ABs lokaler är låg. Den
generella bedömningen har varit att risken är låg
då bolagens verksamhet till största delen omfattas
av att äga och förvalta fastigheter. I fastigheterna
har det konstaterats finnas väsentliga, dolda värden med låga vakansgrader. Vad gäller Fabs ABs
uthyrning så är den enskilt största hyresgästen
Alingsås kommun.
Då fastighetsbolagens soliditet och direktavkastning står i relation till fastigheternas marknadsvärde uppstår en risk. Marknadsvärden

fluktuerar och kan därmed påverka soliditet och
avkastningskrav i högre utsträckning än tidigare.
En risk som framför allt Alingsås Energikoncernen har fokus på avser den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen som kommer att påverka bolaget, både som hot och som
möjlighet. Teknikutvecklingen möjliggör nya aktörer och nya affärsmodeller, liksom den innebär
ökande risker och sårbarhet för yttre påverkan av
infrastrukturen.
AB Alingsås Rådhus är involverat i två processer med Skatteverket, där Skatteverket ifrågasatt
avdrag för kostnader och moms avseende verksamheten Lights in Alingsås och projektet Passivhuscentrum.
Skatteverket granskade verksamheten Lights
under 2015 och 2016. Skatteverkets beslut innebar en risk för skattekostnader avseende år 2013
och 2014 uppgående till ca 3,4 mnkr. Ärendet
överlämnades till Förvaltningsrätten som dömde
till Skatteverkets fördel. Under 2018 överklagades ärendet till Kammarrätten för dom.
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I februari 2019 erhölls dom från Kammarrätten i ärendet. Domen innebar att bolaget döms
att betala omkring 3,4 mnkr i inkomstskatt,
mervärdesskatt samt ränta. Bolaget överklagade
även denna dom under våren 2019 i hopp om
att från Högsta Förvaltningsrätten erhålla ett så
kallat prövningstillstånd. Högsta Förvaltningsrätten meddelade nyligen att prövningstillstånd inte
erhållits. Ovanstående belopp bokfördes i enlighet med försiktighetsprincipen som kostnad per
2018-12-31.
Vad beträffar den andra processen så beslutade
Skatteverket i december 2016 att bolaget inte
erhåller avdrag för moms avseende 2014 och
2015 motsvarande 0,6 mnkr avseende projektet Passivhuscentrum. Bolaget överklagade även
det beslutet till Förvaltningsrätten, då bolaget
anser sig ha rätt till momsavdrag. Bolaget har
därför inte reserverat beloppet om 0,6 mnkr.
Förvaltningsrätten meddelade i slutet av 2018
sitt ställningstagande vilket innebar att bolaget
inte fick momsavdrag. I februari 2019 lämnade
bolaget in ett nytt överklagande, denna gång till
Kammarrätten. Någon dom har inte erhållits.
Ett eventuellt negativt utslag för bolaget kan
innebära en total kostnad om ca 0,6 mnkr. Beloppet är inte reserverat.
Ägardirektiv

Alingsås kommun utövar sin formella ägarstyrning genom en företagspolicy och bolagsordningar som fastställs i kommunfullmäktige, samt
genom ägardirektiv, vilka fastställs i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen.
Koncernstyrelsen, styrelsen för ABAR, ska fortlöpande ha uppsikt över de bolag som tillhör koncernen. Detta gäller främst ändamålet med verksamheten, ekonomi, verksamhet och i övrigt av
ägaren fastställda riktlinjer, policys och mål som
tillämpas inom bolagen. Detta innebär att koncernstyrelsen ska utöva ägarfunktionen i frågor av
mer operativ och administrativ natur. Koncernstyrelsen utgör därvid en administrativ plattform
för samordning och styrning av dotterbolagen.
Koncernstyrelsen ska även i övrigt bevaka att
kommunens, ägarens, intressen tillvaratas och
tillgodoses av ledningen.
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ABAR svarar för bolagskoncernens ekonomiska optimering. Bolagets styrelse beslutar, utifrån
de av kommunfullmäktige och kommunstyrelse
beslutade inriktningsmålen, om givande och
tagande av koncernbidrag, ägartillskott och utdelning.
Uppföljning av dotterbolagens ägardirektiv
Alingsås
Energi
(koncern)
Soliditetskrav

Alingsåshem

Fabs

40 %

35 %

10 %

48,4 %

42,1 %

15,1 %

Avkastningskrav

4%

3,5 %

5%

Utfall 2019-08-31

2,7 %

4,6 %

3,8 %

Prognos avkastningskrav
2019-12-31

4,0 %

3,9 %

5,7 %**

Utfall 2019-08-31

*Bolagen prognosticerar inte soliditet för helåret
**Nyckeltalet avser hela bolaget

I ägardirektivet för Alingsås Energi Nät AB anges
ett långsiktigt soliditetskrav om 40 procent samt
ett avkastningskrav på totalt kapital på 4 procent.
Soliditeten för koncernen uppgick vid delåret till
48,4 procent och avkastningen till 2,7 procent.
Bolaget prognostiserar dock att avkastningskravet
från ägaren kommer att uppfyllas för helåret 2019.
AB Alingsåshem bör, enligt ägardirektivet, ha
en marknadsmässig justerad soliditet om 35 procent baserat på fastigheternas marknadsvärde
minskat med uppskjuten skatt. Bolaget ska också
ha en direktavkastning på totalt kapital om minst
3,5 procent, baserat på fastigheternas marknadsvärde. Bolaget prognostiserar att uppnå ägarens
krav för helåret 2019.
Efter en revidering av ägardirektivet för bolaget,
har AB Alingsåshem inte längre ett kvantitativt
krav på sig att producera ett antal lägenheter utan
bolaget ska på egen hand och i samverkan med
andra aktörer möjliggöra att det byggs fler bostäder i Alingsås kommun. Detta ska göras på ett sätt
som främjar social hållbarhet genom bland annat
blandade upplåtelse- och ägandeformer.
Vid delåret har inte bolaget redovisat i vilken
grad nyproduktionen är tillverkat i massivträ,
vilket stipulerats i ägardirektivet sedan 2017:
”Bolaget ska se till att nyproduktion snarast och
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senast 2022 i väsentlig grad ska vara tillverkat i
massivträ”. I årsredovisningen för 2018 redovisade bolaget att projektering pågick för denna typ
av fastigheter.
Fabs AB har enligt ägardirektivet ett soliditetskrav om 10 procent. Direktavkastningskravet på
totalt kapital ska uppgå till 5 procent avseende de
delar av affärsverksamheten som inte har kommunen som hyresgäst. För resterande fastigheter ska
direktavkastningen motsvara minst inflationen
mätt enligt konsumentprisindex (KPI). Bolaget
bedömer i sin prognos att ägarens krav kommer
att uppnås för helåret 2019.
Förväntad framtida utveckling
inom koncernen

ring och skapandet av en gemensam fastighetskoncern, har visat resultat för både 2018 och
2019 och kommer även fortsättningsvis att påverka utvecklingen av koncernen.
Den gemensamma finanshanteringen genom
en internbank förväntas fortsätta minska upplåningskostnaderna inom koncernen och de organisatoriska förändringar som genomförts inom
fastighetskoncernen beräknas få successiv ökad
effekt i takt med att den nya organisationen arbetas in. Framtida analyser får utvisa vilka effekter det som hittills genomförts har lett till. Båda
förändringarna gjordes för att bättre kunna samordna finansiering och optimera resursanvändningen.

De två största förändringarna som genomfördes
i koncernen under 2017, förändrad finanshante-
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Kommunala bolag och förbund
Moderbolaget
AB Alingsås Rådhus

Resultat och ställning
AB Alingsås Rådhus

Ordf. Daniel Philipsson (M)

VD: Maria Standar

AB Alingsås Rådhus (ABAR) ska enligt företagspolicyn och ägardirektivet fungera som kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrinstrument för dotterbolagens verksamhet. Styrelsen
i ABAR bereder enligt ägardirektivet följande
ärenden till kommunfullmäktige och kommunstyrelse:
• bolagsordning för helägda bolag i bolagskoncernen,
• ägardirektiv för dotterbolag i bolagskoncernen,
• frågor av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt som kommunfullmäktige har att
ta ställning till samt
• underlag till kommunstyrelsens årliga bedömning av bolagens verksamhet.

201908-31

201808-31

201708-31

Rörelsens intäkter (mnkr)

0,9

1,5

5,2

Resultat efter finansiella
poster (mnkr)

-3,1

-3,4

-10,2

-4,6

-7,0*

-18,5*

Prognostiserat resultat efter
finansiella poster (mnkr)
*Utfall helår

Bolagets intäkter uppgår till 0,9 mnkr och består av fakturerade administrationskostnader till
dotterbolagen. Kostnadssidan är främst hänförlig
till förekommande administrations- och konsulttjänster i egenskap av moderbolag i kommunkoncernen, ränta på lån samt från kommunen debiterat räntepåslag för utlåning.
Resultat efter finansiella poster prognostiseras för
helåret till -4,6 mnkr.

Bolaget ska även, utifrån kommunens styrmodell, Bolaget har inte investerat under perioden och
utfärda instruktioner för dotterbolagens budget prognostiseras inte investera något under 2019.
och bokslut.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att
som moderbolag äga och förvalta aktier i Alingsås
kommuns hel- eller delägda bolag samt initiera
och driva utvecklingsprojekt inom kommunkoncernen som en integrerad del i det kommunala
utvecklingsarbetet. Styrelsen i ABAR har en aktiv
roll i samordningen av de kommunala bolagen
i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande,
samordning av verksamheterna inom kommunkoncernen samt effektivt och offensivt bidra till
att förstärka kommunens strategiska tillväxtområden.
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Väsentliga händelser i AB Alingsås Rådhus

Verksamheten har sedan 2018 huvudsakligen
inneburit frågor av moderbolagskaraktär. Bolaget
har inga anställda utan köper VD-, ekonomi- och
löneadministrationstjänster från Alingsås kommun. Lights in Alingsås bedrivs sedan 2018 av
Alingsås Energi Nät AB och projektet Passivhuscentrum är nedlagt sedan årsskiftet 2017/2018.
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AB Alingsåshem

Ordf. Sten-Åke Gustafsson (L)

VD: Lars Mauritzson

Alingsås kommuns huvudsakliga fastighetsverksamhet bedrivs under namnet Alingsåshem i koncernform med fyra bolag: koncernmoderbolaget
Fasighetskoncernen Alingsås Rådhus AB (FARAB), AB Alingsåshem som företrädesvis tillhandahåller bostäder samt Fabs AB som ansvarar för
kommunens lokaler samt ett mindre kommanditbolag med en kommersiell fastighet, Spiken Fastighets Kommanditbolag.
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB

Ordf. Sten-Åke Gustafsson (L)
VD: Lars Mauritzson

AB Alingsåshem är det allmännyttiga kommunala
bostadsbolaget. Bolaget ska förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och överlåta fastigheter och
tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar och lokaler.
Resultat och ställning
AB Alingsåshem

201908-31

201808-31

201708-31

Nettoomsättning (mnkr)

199,1

173,2

167,6

Resultat efter finansiella
poster (mnkr)

45,4

35,5

22,5

Soliditet, fastigheternas
marknadsvärde (%)

42,1

41,2*

41,0*

4,6
3,7*
3,5*
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB (FA- Direktavkastning på totalt
kapital (%)
RAB) har till föremål för sin verksamhet att som
moderbolag äga och förvalta aktier i Fabs AB och Prognostiserat resultat efter
31,1
37,0*
-47,3*
finansiella poster (mnkr)
AB Alingsåshem. Ändamålet med bolaget är att
få en effektiv styrning från ägaren samtidigt som * Utfall helår
koncernbildningen ger resursmässiga samordningsvinster och förutsättningar för bättre villkor
avseende upphandling och finansiering av sina Resultatet är ca 10 mnkr bättre än motsvarande
period 2018. Nettoomsättningen har ökat betydåtaganden.
ligt jämfört med föregående år och budget. Den
årliga hyreshöjningen, minskat hyresbortfall samt
Resultat och ställning
Fastighetskoncernen
2019- 2018- 2017färdigställd nybyggnation av 53 lägenheter utgör
Alingsås Rådhus AB
08-31 08-31 08-31
ökningen. Ökningen inom förvaltningsintäkter1,5
1,0
i.u.
Nettoomsättning (mnkr)
na beror på AB Alingsåshems förvaltning av Fabs
AB:s
fastigheter som trädde i kraft vid årsskiftet
Resultat efter finansiella
-0,01
-0,2
i.u.
poster (mnkr)
i samband med att all personal samlades i AB
Prognostiserat resultat
Alingsåshem.
0,0
-0,3*
-1,2*
efter finansiella poster (mnkr)

*Utfall helår

Inga investeringar har utförts och inga väsentliga
händelser har inträffat under året. Verksamheten
bedrivs i de båda dotterbolagen.

Hyresintäkternas ökning jämfört med budget utgörs av en högre årlig hyreshöjning och mindre
hyresbortfall än budgeterat. De totala drift- och
underhållskostnaderna är i paritet med föregående år. Reparations-, administrations- och räntekostnaderna har däremot minskat.
Prognosen för 2019 ligger på 31,1 mnkr för
helåret jämfört med utfall 37 mnkr för 2018.
Skillnaden utgörs av ökade centrala administra-

Page 49 of 447

DELÅRSBOKSLUT 2019 | 45

FINANSIELLA RAPPORTER

tionskostnader, främst konsultkostnader, liksom
ökade av- och nedskrivningar. Konsultkostnaderna kommer öka för 2019 på grund av ändrad
inriktning av projekten. Av- och nedskrivningar
ökar på grund av färdigställd nyproduktion, nedskrivning av fastighet och kommande rivningsbeslut.

Fabs AB

Ordf. Sten-Åke Gustafsson (L)
VD: Lars Mauritzson

Fabs AB är kommunens fastighetsbolag som äger
stora delar av de kommunala lokalerna som skolor,
kontorslokaler, idrottsanläggningar, parker m.m.
Bolaget har till uppgift att äga, bygga, förvalta
Fastigheternas marknadsvärde
och hyra ut lokaler och kontor samt exploatera
Bolaget gjorde en intern individuell marknadsvär- och sälja industrimark. Tillsammans med ABAR
dering av samtliga fastigheter per tertial två och äger Fabs AB Spiken Fastighets Kommanditbolag.
planerar en ny intern värdering per 2019-12-31.
Fastigheterna värderades även externt i samband
Resultat och ställning
20192018201708-31
08-31
08-31
med bokslut 2018. Den externa värderingen an- Fabs AB
vänds för att säkerställa att bolagets interna värde- Nettoomsättning (mnkr)
128,2
110,1
121,6
ring är rättvisande på en aggregerad nivå.
Resultat efter finansiella poster
18,3
21,2
20,4
Marknadsvärdet per 2018-12-31 var 2 885 mnkr.
Det prognosticerade marknadsvärdet per 201912-31 är enbart justerat för tillkommande och
avgående fastigheter, ej förändrat utifrån marknadsläget, och uppgår till 3 024 mnkr.
Väsentliga händelser i AB Alingsåshem

• AB Alingsåshem fick under våren 2019 ändrat
ägardirektiv. Detta innebär en större möjlighet
att genomföra bolagets uppdrag samtidigt som
finansieringsbehovet minskas.
• 53 lägenheter i Stadsskogen (Trollskogen) har
tagits i bruk under första delen av året.
• Bolaget har gått med i ”Klimatinitiativet”, ett
upprop av Sveriges Allmännytta för att minska
utsläppen av växthusgaser.
• Tillbyggnaden av Bjärkegården har startats.
Första etappen utgörs av 18 ytterligare äldrebostäder som förväntas vara klara hösten 2020.
• Renoveringen av området Bananen projekteras.
Investeringarna per 2019-08-31 uppgår till 96,6
mnkr och avser främst Trollskogen och Pumpan.

(mnkr)

Soliditet (%)
Direktavkastning på
totalt kapital (%)
Prognostiserat resultat efter
finansiella poster (helår i mnkr)

15,1

13,7*

14*

3,8

5,1*

8,5*

17,4

16,0*

-27,9*

*Utfall helår

Resultatet är ca 3 mnkr lägre än för motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen har
ökat med ca 18 mnkr. Ökningen utgörs främst av
indexökning och att Nolhaga Parkbad färdigställdes och hyrdes ut vid årsskiftet 2018/2019. Generellt påverkar Nolhaga Parkbad de flesta fastighetskostnaderna. De taxebundna kostnaderna i
form av el, värme och vatten ökade från årsskiftet
när badet togs i bruk. Även kostnader för lokaladministration har ökat jämfört med föregående år.
Här återfinns administrativa kostnader för personal, it, kommunikation och ekonomi där Fabs
AB fått förstärkt organisation efter sammanslagningen med AB Alingsåshem och efter Nolhaga
Parkbads driftsättning.
Reparationskostnaderna har ökat på grund av en
större vattenskada på Ängaboskolan.
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Övriga rörelseintäkter har ökat med ca 6 mnkr • Upphandling av byggentreprenör för Noltorpsskolan har genomförts. Projektet är nu i Fas 1
jämfört med föregående år. Detta utgörs av reavinster från försäljning av Fodret 13 och del av
som innebär projektering.
Farkosten 11.
• Byggentreprenör för nybyggnation av räddningsstation är under upphandling.
Prognosen för 2019 ligger på 17,4 mnkr för hel- • Två fastigheter är sålda hittills under året, Fodåret jämfört med utfall 2018 på 16,0 mnkr. Skillret 13 och del av Farkosten 11. Försäljningen
naden utgörs främst av högre intäkter enligt ovan,
har inneburit en sammanlagd reavinst om 6,1
ökade intäkter för paviljonghyra samt ökade
mnkr.
kostnader för Nolhaga Parkbad och inhyrda paviljonger. Av- och nedskrivningar ökar för 2019 Årets investeringar uppgick vid delåret till 45,2
beroende på extra avskrivningar av Noltorpssko- mnkr. Investeringarna utgörs främst av Herrgårlan. Hänsyn har även här tagits till en osäker pro- dens förskola och Nolhaga Parkbad.
jektpost för Nolhaga Parkbad. Sammanfattningsvis används de ökade intäkterna och reavinsten
i resultatet främst till av- och nedskrivningar för Spiken Fastighets Kommanditbolag
Noltorpsskolan och Nolhaga Parkbad, därav den Bolaget ska äga och förvalta fast egendom samt
marginella påverkan på resultatet för 2019 jäm- därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger fastigfört med budget och utfall 2018.
heten Spiken 1, i vilken inga investeringar gjorts
under året. Nettoomsättningen uppgick vid delFastigheternas marknadsvärde
året till 0,6 mnkr och resultatet till 0,03 mnkr.
Bolaget gjorde en intern individuell marknadsvär- Det prognostiserade resultatet för helår efter fidering av samtliga fastigheter per tertial två och nansiella poster beräknas till 0,2 mnkr.
planerar en ny intern värdering per 2019-12-31.
Fastigheterna är även externt värderade i samband
med bokslut 2018. Den externa värderingen används för att säkerställa att bolagets interna värdering är rättvisande på en aggregerad nivå.
Marknadsvärdet per 2018-12-31 var 1 698 mnkr.
Det prognosticerade marknadsvärdet per 201912-31 är enbart justerat för tillkommande och
avgående fastigheter, ej förändrat utifrån marknadsläget, och uppgår till 1 728 mnkr.
Väsentliga händelser i Fabs AB

• Tillbyggnaden av Herrgårdens förskola och
gårdsmiljö färdigställdes och togs i bruk i juni
2019.
• Bolaget har antagit samma utmaning som AB
Alingsåshem anslutits till, Sveriges Allmännyttas ”Klimatinitiativet”.
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at något mot föregående år, dock går det fortfarande i hög fart. Planering och förberedelser för
utbyggnad på landsbygden fortgår.
I dotterbolaget är elhandeln under press på grund
av konkurrens och sämre marginaler samt viss
personalomsättning. Trots låga vattennivåer visar
vattenkraften ett bättre resultat än planerat, tack
vare högre elpriser och senarelagda investeringar.

Alingsås Energi Nät AB
Ordf. Thomas Pettersson (C)

VD: Jan Olofzon

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

201908-31

201808-31

201708-31

Nettoomsättning (mnkr)

161,0

156,6

146,9

Resultat före
bokslutsdispositioner (mnkr)

19,9

29,0

28,1

Soliditet (%)

48,4

46,3*

44,6*

Avkastning på totalt kapital (%)

2,7

5,8*

7,4*

Prognostiserat resultat efter
finansiella poster (helår i mnkr)

36,3

43,1*

52,0*

* Utfall helår

Under perioden januari till augusti har vädret
varit 11 procent varmare än ett normalår och
5,6 procent varmare än 2018. Detta påverkade
leveranserna så att de blev lägre än budgeterat.
Bolaget uppvisar ändå ett positivt resultat jämfört
med budget på grund av högre energipriser och
lägre produktionskostnader på fjärrvärme, elnät
och fiber. Utbyggnaden av fibernätet har avkling-
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Investeringar

Fram till augusti uppgick investeringarna i koncernen till 45,6 mnkr att jämföras med 54,9
mnkr för motsvarande period föregående år. För
helår har investeringsprognosen justerats ner till
88,8 mnkr från budgeterade 105,9 mnkr.
Väsentliga händelser i koncernen Alingsås Energi

• Energiomställningen fortsätter och andelen
solceller i vårt område ökar främst genom s.k.
mikroproducenter vilket innebär att privatkunder och fastighetsägare har installerat mindre
anläggningar på sina hustak. Antal anläggningar ökade under de första åtta månaderna från
69 till 87. Ett koncept för installation av solceller för bolagets kunder har tagits fram.
• Alingsås Energi Nät AB har tagit i drift bolagets första egna solcellsanläggning på en ny
transformatorstation vid Bultgatan.
• Koncernen har fått nya ägardirektiv gällande
satsningen på laddstolpar.
• Arbetet med att utveckla bolagets kundapp har
fortsatt och en ny hemsida kommer att lanseras
under hösten.
• Planering för årets Lights in Alingsås, det 20:e
året, pågår intensivt. Årets tema är ”Be the light”
med invigning fredagen den 27 september.
• För att fira 20:e året av Lights in Alingsås har
eventets allra första ljusdesigners uppdragits att
sätta ljus på å-rummet mellan Stora Torget och
Västra Ringgatan. Installationen är en gåva till
400-årsjubilerande Alingsås.
• I kommunens regi har Järtas Park byggts om
och ljussatts av Alingsås Energi Nät AB.
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visar på en ekonomisk obalans i organisationen
och det kommer krävas relativt stora anpassningar för att verksamheten ska kunna bedrivas inom
fastslagen ram för 2020.
Investeringar

Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund

Investeringar per augusti uppgår till 7,4 mnkr
med en helårsprognos på 7,8 mnkr jämfört med
budgeterade investeringar på 8,1 mnkr. Merparten av investeringarna avser nya fordon.

Ordf. Daniel Filipsson (M)

Förbundsdirektör: Börje Lindgren
Resultat och ställning
AVRF

201908-31

201808-31

201708-31

Verksamhetens kostnader (mnkr)

-39,4

-37,6

-36,7

-0,4

1,3

0,3

Resultat efter
finansiella poster (mnkr)
Soliditet (%)
Prognostiserat resultat efter
finansiella poster (helår i mnkr)

5,8 % 11,8 % 10,3 %
-0,5

0,0*

-0,5*

* Utfall helår

Räddningstjänstförbundet redovisar per den 31
augusti ett negativt resultat på -0,4 mnkr att jämföra med motsvarande period föregående år då
resultatet uppgick till ett positivt resultat om 1,3
mnkr. Resultat för hela 2018 uppgick till 36 tkr.
Prognosen för 2019 uppgår till ett underskott om
0,5 mnkr. Budgeten för helåret 2019 uppgick till
ett positivt resultat om 0,6 mnkr. Intäkterna avviker inte nämnvärt från budget.
Vad gäller kostnaderna är det framförallt köp av
administrativa tjänster från Alingsås kommun
som avviker negativt jämfört med budget samt
högre kostnader för konsulter och köp från andra
räddningstjänstförbund som insatser och larmsamarbeten.

Väsentliga händelser

• Förbundet har under året hanterat 551 händelser. Under samma period föregående år var siffran 610. Antalet långvariga räddningsinsatser
är också färre till antalet än under tidigare år,
trots att antalet brand i byggnad ökat jämfört
med såväl 2018 som 2017.
• En vädermässigt torr vår gjorde att skogsbrandssäsongen startade ovanligt tidigt och förbundet
stöttade annan räddningstjänst under en av de
omfattande markbränderna som härjade i april.
En gynnsam sommar bröt dock trenden och
antalet bränder i skog och mark är till antalet
färre än under samma period föregående år.
• Samverkan med ambulanssjukvården och polismyndigheten för att höja kompetens och
förmåga gällande pågående dödligt våld (PDV)
har fortsatt under året. Förbundet har även
fortsatt förberedelserna inför införandet av den
gränslösa räddningstjänsten inom Göteborgsregionen (GR). Ett intensivt utbildningsprogram
har genomförts för att skapa förutsättningar för
gemensam ledning i GR från oktober i år.

Negativa avvikelser avseende personalkostnader
beror främst på viss överbemanning på räddningsstationerna i Vårgårda och Sollebrunn samt höga
övertidskostnader. Höga övertidskostnader har
varit nödvändigt för att parera sjukskrivningar för
kritiska nyckelfunktioner.
Räddningstjänstförbundet konstaterar i sin delårsrapport att resultatet för perioden och prognosen
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Resultaträkning
Kommunen
Belopp i mnkr

Not

Verksamhetens intäkter

1,9

Verksamhetens kostnader

2,9

Verksamhetens nettokostnader
exkl avskrivningar
Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnader

Budget
2019

Kommunkoncernen

Prognos 2
2019

31/8
2019

31/8
2018

31/8
2019

31/8
2018

713,1

430,3

401,6

695,0

655,4

-2 229,7

-2 960,5

-1 851,1

-1 770,5

-1 900,9

-1 823,7

-2 229,7

-2 247,4

-1 420,8

-1 368,9

-1 205,9

-1 168,3

-62,9

-61,0

-42,8

-40,8

-156,1

-136,9

-2 292,6

-2 308,4

-1 463,6

-1 409,7

-1 362,0

-1 305,2

1 307,7

1 266,2

1 307,7

1 266,2

Skatteintäkter

4

1 961,9

1 960,7

Generella statsbidrag och utjämning

5

413,8

431,9

289,1

244,6

289,1

244,6

83,1

84,2

133,2

101,1

234,8

205,6

41,8

34,1

17,3

9,0

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

6,9

44,7

53,0

Finansiella kostnader

7,9

-56,3

-46,0

-37,7

-33,0

-38,1

-34,0

71,5

91,2

137,3

102,2

214,0

180,6

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat
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8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71,5

91,2

137,3

102,2

214,0

180,6
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Balansräkning
Kommunen
Belopp i mnkr

Not

Prognos
2 2019

31/8
2019

31/8
2018

31/8
2019

31/8
2018

10

3,7

3,6

2,4

3,6

2,4

11

864,9

839,9

759,5

4 741,9

4 531,1

11

111,9

100,9

99,1

138,9

133,0

12

92,8

83,7

84,5

6,0

12,4

1 073,3

1 028,1

945,5

4 890,4

4 678,9

1 092,6

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Budget
2019

Kommunkoncernen

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

1 092,6
4 847,3

Omsättningstillgångar
Förråd mm

13

53,7

35,0

50,8

52,0

64,7

Fordringar

14

3 376,5

3 373,5

3 345,3

239,6

220,3

Kortfristiga placeringar

15

664,3

664,3

656,4

664,3

656,4

Kassa och bank

16

573,2

598,7

645,3

599,3

645,3

Summa omsättningstillgångar

4 847,3

4 667,7

4 671,5

4 697,8

1 555,3

1 586,7

Summa tillgångar

5 939,9

5 741,0

5 699,7

5 643,3

6 445,7

6 265,6

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

17

Årets resultat

71,5

91,2

137,3

102,2

214,0

180,6

Övrigt eget kapital

775,8

801,6

801,7

705,1

1 251,4

1 080,3

Summa eget kapital

847,3

892,8

939,0

807,3

1 465,4

1 260,9

965,8

929,4

948,6

975,4

962,2

988,2

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

18

Andra avsättningar

19

Summa avsättningar

29,4

28,9

28,9

28,8

146,4

140,5

995,2

958,3

977,5

1 004,2

1 108,5

1 128,7

Skulder
Långfristiga skulder

20

2 470,2

2 301,4

2 905,7

2 560,7

2 914,3

2 562,0

Kortfristiga skulder

21

1 627,2

1 588,5

877,5

1 271,1

957,4

1 314,0

Summa skulder

4 097,4

3 889,9

3 783,2

3 831,8

3 871,7

3 876,0

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

5 939,9

5 741,0

5 699,7

5 643,3

6 445,7

6 265,6

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

7,2

0,4

7,5

2,7

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter

22

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har
tagits upp bland skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser

23
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Kassaflödesrapport
Kommunen
Belopp i mnkr

Not

Kommunkoncernen

Budget
2019

Prognos
2 2019

31/8
2019

31/8
2018

31/8
2019

31/8
2018

Årets resultat

71,5

91,2

137,3

102,2

214,0

180,6

Justering för av- och nedskrivningar

62,9

61,0

42,8

40,8

156,1

136,9

Den löpande verksamheten

Justering för gjorda avsättningar

24

Justering för resultat vid försäljning
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

25

0,0

0,0

0,0

-0,6

4,0

-0,6

0,0

-0,1

-0,1

-3,1

-6,5

-8,0

49,8

16,6

-0,5

29,8

-2,4

59,1

184,2

168,7

179,5

169,1

365,2

368,0

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-144,0

0,0

2,9

-15,8

10,8

22,1

Ökning/minskning förråd och varulager

Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital

-10,0

-2,0

16,6

-6,5

13,4

-8,4

Ökning/minskning kortfristiga skulder

-1,3

-14,3

-104,8

-68,6

-117,8

-118,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten

28,9

152,4

94,2

78,1

271,6

263,2

-162,9

-149,0

-84,7

-61,5

-278,0

-276,7

Investeringsverksamheten
Investering i anläggningstillgångar

26

Försäljning av anläggningstillgångar

0,0

0,1

0,1

0,5

9,4

28,7

Omklassificering och ej aktiverbara kostnader

0,0

-8,0

-8,0

0,0

-8,0

0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-162,9

-156,9

-92,6

-61,0

-276,6

-248,0

20,3

19,2

15,6

13,7

15,6

13,7

144,0

0,0

0,0

50,0

6,9

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-48,5

-50,2

-26,5

-26,3

-26,5

-26,3

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansieringsverksamheten
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Utbetalning av pensioner
Förändring av långfristiga fordringar
Inköp av kortfristiga placeringar

0,0

0,0

0,0

-43,6

0,0

-43,6

Försäljning av kortfristiga placeringar

0,0

0,0

0,0

43,6

0,0

43,6

116,6

-30,2

-10,9

37,4

-4,0

37,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets kassaflöde

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

-17,4

-34,7

-9,3

54,5

-9,0

52,6

Likvida medel vid årets början

608,0

608,0

608,0

590,7

608,3

592,7

Likvida medel vid årets slut

590,6

573,3

598,7

645,3

599,3

645,3
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Noter
(mnkr)

Not 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter

Hyror och arrenden
Bidrag

Kommunen

Kommunkoncernen

31/8 2019

31/8 2018

31/8 2019

31/8 2018

16,5

14,5

177,5

201,1

136,3

131,3

141,3

136,2

32,4

32,1

359,7

309,7

187,7

183,0

216,0

183,8

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

31,3

31,1

33,7

32,1

Exploateringsintäkter

26,0

9,1

26,0

9,1

Realisationsvinster

0,1

0,4

6,6

5,5

Försäkringsersättningar

0,0

0,0

0,0

0,1

Övriga intäkter

0,0

0,0

3,4

11,0

Aktiverade egna arbeten

0,0

0,0

5,0

5,7

-274,3

-238,9

430,3

401,6

695,0

655,4

-1 030,0

-993,7

-1 110,3

-1 071,7

-62,4

-74,4

-67,2

-77,6

Elimineringar inom koncernen
Summa verksamhetens intäkter
Not 2 Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter

Pensionskostnader inklusive löneskatt
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

-5,6

-5,7

-46,5

-67,8

Bränsle, energi och vatten

-13,8

-12,1

-119,1

-111,2

Köp av huvudverksamhet

-309,8

-279,1

-354,0

-279,6

Lokal- och markhyror

-180,4

-167,0

-187,1

-171,8

Övriga tjänster

-108,2

-103,5

-116,7

-108,4

-52,4

-50,0

-52,4

-50,0

Lämnade bidrag
Realisationsförluster
Exploateringskostnader
Bolagsskatt
Övriga kostnader

0,0

0,0

-0,4

0,0

-5,4

-3,3

-5,4

-3,3

0,0

0,0

-3,6

-4,8

-83,1

-81,7

-112,5

-116,4

274,3

238,9

Elimineringar inom koncernen
Summa verksamhetens kostnader

-1 851,1

-1 770,5

-1 900,9

-1 823,7

-1,0

-2,2

-1,0

-2,2

Avskrivningar byggnader och anläggningar

-21,8

-19,6

-130,0

-111,4

Avskrivningar maskiner och inventarier

-20,0

-19,0

-25,1

-23,3

Not 3 Avskrivningar

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar

Nedskrivningar
Summa avskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

-42,8

-40,8

-156,1

-136,9
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(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

31/8 2019

31/8 2018

31/8 2019

31/8 2018

1 319,7

1 271,4

1 319,7

1 271,4

1,8

0,0

1,8

0,0

-13,8

-5,2

-13,8

-5,2

1 307,7

1 266,2

1 307,7

1 266,2

206,0

188,3

206,0

188,3

Kommunal fastighetsavgift

51,6

49,9

51,6

49,9

Bidrag för LSS-utjämning

28,8

22,3

28,8

22,3

-24,9

-31,5

-24,9

-31,5

19,2

4,3

19,2

4,3

Not 4 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Sluträkningsdifferens föregående år
Summa finansiella intäkter
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning

Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/-avgift
Generella statsbidrag
Summa generella statsbidrag och utjämning
Not 6 Finansiella intäkter

Utdelningar på aktier och andelar

8,4

11,3

8,4

11,3

289,1

244,6

289,1

244,6

2,8

3,5

2,8

3,5

Ränteintäkter

26,0

26,0

26,3

26,4

Övriga finansiella intäkter

13,0

4,6

Elimineringar inom koncernen
Summa finansiella intäkter

13,1

4,6

-24,9

-25,5

41,8

34,1

17,3

9,0

Räntekostnader

-16,3

-14,1

-41,4

-40,4

Ränta på pensionsavsättningar

-21,1

-18,4

-21,3

-18,6

-0,3

-0,5

-0,3

-0,5

24,9

25,5

-37,7

-33,0

-38,1

-34,0

Övriga finansiella intäkter per 31/8 2019 består av orealiserade vinster
för kortfristiga placeringar. För 2018 har justering skett med +1,9
mnkr vid omräkning från anskaffningsvärde till verkliga värden i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.
Not 7 Finansiella kostnader

Övriga finansiella kostnader
Elimineringar inom koncernen
Summa finansiella kostnader
Not 8 Extraordinära poster

Inga extraordinära poster finns.
Not 9 Jämförelsestörande poster

Inga jämförelsestörande poster finns.
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(mnkr)

Kommunen
31/8 2019

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde

Kommunkoncernen

31/8 2018

31/8 2019

31/8 2018

30,1

27,4

30,1

27,4

-26,5

-25,0

-26,5

-25,0

Ackumulerade värdeförändringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Bokfört värde

3,6

2,4

3,6

2,4

5 år

5 år

5 år

5 år

4,3

3,5

4,3

3,5

Årets investeringar

0,3

0,0

0,3

0,0

Utrangeringar och avyttringar

0,0

0,0

0,0

0,0

- Anskaffningsvärde

0,0

0,0

0,0

0,0

- Ackumulerade avskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-1,0

-2,1

-1,0

-2,1

Övriga förändringar

0,0

1,0

0,0

1,0

Redovisat värde vid årets slut

3,6

2,4

3,6

2,4

1 212,6

1 100,5

6 810,4

6 411,8

-368,7

-336,8

-2 061,5

-1 875,6

-4,0

-4,2

-7,0

-5,1

839,9

759,5

4 741,9

4 531,1

0-50 år

0-50 år

0-50

0-50 år

784,5

734,9

4 400,8

4 437,1

69,4

45,2

383,3

149,9

Ackumulerade avskrivningar

Avskrivningstid
Redovisat värde vid årets början

Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade värdeförändringar
Bokfört värde
Avskrivningstid
Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Utrangeringar och avyttringar

0,0

-0,1

-2,8

-23,1

Anskaffningsvärde

0,0

-1,1

-5,8

-23,5

Ackumulerade avskrivningar

0,0

1,0

-3,0

0,4

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,4

0,0

Årets avskrivningar

-21,8

-19,6

-130,5

-111,4

Övriga förändringar

7,8

-0,9

90,8

78,6

839,9

759,5

4 741,9

4 531,1

370,8

370,9

465,9

461,1

-267,6

-269,6

-324,7

-325,9

-2,3

-2,2

-2,3

-2,2

100,9

99,1

138,9

133,0

Redovisat värde vid årets slut
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade värdeförändringar
Bokfört värde
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(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

31/8 2019

31/8 2018

31/8 2019

31/8 2018

3-10 år

3-10 år

3-10 år

3-10 år

105,7

101,2

141,0

135,9

15,0

16,3

22,7

19,8

0,0

0,0

-0,4

-0,2

Anskaffningsvärde

0,0

0,0

-2,3

-0,2

Ackumulerade avskrivningar

0,0

0,0

-1,9

0,2

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-20,0

-19,0

-24,7

-23,3

Övriga förändringar

0,2

0,6

0,2

0,6

100,9

99,1

138,9

133,0

forts. Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningstid

Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Utrangeringar och avyttringar

Redovisat värde vid årets slut
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

Värdepappersinnehav
Aktier Kommentus

0,1

0,1

0,1

0,1

Andelar Kommuninvest

1,0

1,0

1,0

1,0

76,2

76,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,1

77,3

77,3

1,3

1,2

Aktier Alingsås Rådhus AB
Övriga andelar
Redovisat värde vid året slut
Långfristiga fordringar
Kommuninvest

4,7

4,7

4,7

4,7

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

1,7

2,5

0,0

0,0

Uppskjuten skattefordran

0,0

0,0

0,0

6,5

Redovisat värde vid årets/delårets slut

6,4

7,2

4,7

11,2

83,7

84,5

6,0

12,4

Elcertifikat

0,0

0,0

12,3

0,3

Utsläppsrätter

0,0

0,0

2,0

1,9

Övrigt förråd

2,1

1,2

2,3

10,5

Industrimark

10,3

12,4

12,7

14,8

Bostadsmark

21,9

36,5

21,9

36,5

Not 13 Förråd m.m.

Förråd, varulager

Exploateringsverksamhet

Osålda tomter

0,7

0,7

0,7

0,7

Pågående arbete för annans räkning

0,0

0,0

0,2

0,0

Redovisat värde vid årets/delårets slut

35,0

50,8

52,0

64,7
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(mnkr)

Kommunen

Not 14 Fordringar

Kundfordringar

Statsbidragsfordringar/skattefordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar

Kommunkoncernen

31/8 2019

31/8 2018

31/8 2019

31/8 2018

17,3

18,5

42,9

29,4

21,0

18,8

23,6

24,8

134,9

142,7

153,5

166,1

3 200,3

3 165,3

Elimineringar inom koncernen
Redovisat värde vid årets/delårets slut

3 373,5

Not 15 Kortfristiga placeringar

Lannebo Likviditet

SPP Företagsobligationsfond

3 345,3

3 249,0

3 209,1

-3 229,5

-3 209,1

239,6

220,3

81,9

81,5

81,9

81,5

123,0

121,4

123,0

121,4

Nordea FRN Fund

22,1

22,0

22,1

22,0

Simplicity Likviditet

151,0

150,3

151,0

150,3

SPP Grön Obligationsfond

45,7

44,9

45,7

44,9

Öhmans Företagsobligationsfond AB

48,0

46,8

48,0

46,8

Öhman FRN-Fond SEK A

91,6

90,6

91,6

90,6

Spiltan Räntefond Sverige

41,2

40,7

41,2

40,7

Nordea Inst Företagsobligationsfond

21,8

20,3

21,8

20,3

Simplicity Företagsobligationsfond

30,7

30,1

30,7

30,1

Stora Bältförbindelsen, obligation
Redovisat värde vid årets/delårets slut

7,3

7,8

7,3

7,8

664,3

656,4

664,3

656,4

595,3

641,9

595,3

641,9

Jämförelsetal per 2018-08-31 har räknats om till verkliga värden i
enligt med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
samt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning,
rekommendation nr 12, se vidare not 27, Redovisningsprinciper.
Not 16 Kassa och bank

Koncernkonto

Kassa och bank

3,4

3,4

4,0

3,4

598,7

645,3

599,3

645,3

Ingående eget kapital

772,8

698,2

1 222,5

1 073,4

Årets resultat

137,3

102,2

214,0

180,6

28,9

6,9

28,9

6,9

939,0

807,3

1 465,4

1 260,9

Totalt
Not 17 Eget kapital

Justering eget kapital
Redovisat värde vid årets slut
Justering av eget kapital för 2019 på 28,9 mnkr avser återföring av skuld
för integrationsfond (22,2 mnkr), intäktsföring av bidrag för Åmanska
parken (2,6 mnkr) samt värdering till verkliga värden (marknadsvärde)
avseende kortfristiga placeringar (4,1 mnkr), totalt 28,9 mnkr. Återföring
av skuld för integrationsfond har skett i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation R12 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i
uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel.
Justering av eget kapital, inklusive årets resultat, har skett för 2018
som en följd av ändrad redovisningsprincip vad gäller omräkning till
verkliga värden för kortfristiga placeringar, se vidare not 27 Redovisningsprinciper. Effekten innebar att årets resultat 2018 för både
kommun och kommunkoncern ökade med 1,9 mnkr.
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Kommunen

Kommunkoncernen

31/8 2019

31/8 2018

31/8 2019

31/8 2018

134,7

125,9

147,2

125,9

10,5

10,9

11,0

10,9

Sänkning av diskonteringsränta

0,0

0,0

0,2

0,0

Nyintjänad pension

7,4

9,6

7,7

9,6

Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsatt till pensioner inklusive särskilda beslut
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Varav

Ränte- och basbeloppsuppräkning

3,9

2,6

3,9

2,6

Ändring av försäkringstekniska grunder

0,0

0,0

0,0

0,0

Pension till efterlevande

0,3

0,0

0,3

0,0

Övrig post

-1,1

-1,3

-1,1

-1,3

Årets utbetalningar

-2,8

-1,7

-2,9

-1,7

1,8

2,2

2,0

2,2

144,2

137,3

157,3

137,3

807,2

838,6

807,2

851,5

18,7

21,5

18,7

21,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Förändring av löneskatt
Utgående avsättning
Avsatt till pensioner ansvarsförbindelsen
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Varav
Sänkning av diskonteringsränta
Bromsen

0,0

0,0

0,0

0,0

17,0

15,7

17,0

15,8

Aktualisering

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrig post

1,7

5,8

1,7

5,8

-23,7

-24,5

-23,7

-24,6

-1,1

-0,8

-1,1

-0,8

801,1

834,8

801,1

847,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning

Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning
Ingående pensionsbehållning förtroendevalda

3,4

2,7

3,4

2,7

-0,2

0,4

-0,2

0,4

Ränte- och basbeloppsuppräkning

0,1

0,1

0,1

0,1

Löneskatt

0,0

0,1

0,0

0,1

Utgående pensionsbehållning

3,3

3,3

3,3

3,3

Andra pensionsavsättningar

0,0

0,0

0,5

0,0

Summa avsatt till pensioner

948,6

975,4

962,2

988,2

Aktualiseringsgrad

96,0%

96,0%

96,0%

96,0%

Nya förpliktelser under året

Not 19 Andra avsättningar

Avsatt för återställande av deponi
Redovisat vid årets början

16,6

17,1

16,6

17,1

Nya avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Ianspråktagna avsättningar

0,0

-0,6

0,0

-0,6

Outnyttjade belopp som återförts

0,0

0,0

0,0

0,0

16,6

16,5

16,6

16,5

Utgående avsättning
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Kommunen

Kommunkoncernen

31/8 2019

31/8 2018

31/8 2019

31/8 2018

Redovisat vid årets början

7,3

7,3

7,3

7,3

Nya avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Ianspråktagna avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

forts. Not 19 Andra avsättningar

Avsatt för bidrag till infrastruktursatsningar

Outnyttjade belopp som återförts

0,0

0,0

0,0

0,0

7,3

7,3

7,3

7,3

Redovisat vid årets början

5,0

5,0

5,0

5,0

Nya avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Ianspråktagna avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Outnyttjade belopp som återförts

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

0,0

0,0

41,6

54,3

Utgående avsättning
Avsatt för övrigt

Utgående avsättning
Avsatt för uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt hänförlig till
Fastigheter
Underskott

0,0

0,0

-3,5

0,0

Obeskattade reserver

0,0

0,0

79,6

76,6

Övrigt

0,0

0,0

-0,2

-19,2

0,0

0,0

117,5

111,7

28,9

28,8

146,4

140,5

3 395,9

2 931,0

3 395,9

2 931,0

Utgående avsättning
Summa andra avsättningar
Not 20 Långfristiga skulder

Lån i banker och kreditinstitut

Ingående lån i banker och kreditinstitut
Förändring lån under året

0,0

50,0

6,9

-456,1

-596,0

-506,1

-596,0

0,0

2 799,9

2 474,9

2 806,8

2 474,9

12,8

9,2

12,8

13,5

8,2

1,1

9,9

0,0

Ackumulerade upplösningar av investeringsbidrag

-0,7

-0,4

-0,8

-2,4

Återförda investeringsbidrag

-2,6

0,0

-2,5

0,1

Utgående skuld investeringsbidrag

17,7

9,9

19,4

11,2

75,0

56,9

75,0

56,9

Redovisas som kortfristig skuld
Utgående lån i banker och kreditinstitut
Investeringsbidrag
Ingående skuld investeringsbidrag
Skuldförda investeringsbidrag under året

Anslutningsavgifter
Ingående skuld anslutningsavgifter

7,4

12,6

7,4

12,6

Ackumulerade upplösningar av anslutningsavgifter

Skuldförda anslutningsavgifter under året

-2,3

-1,8

-2,3

-1,8

Utgående skuld anslutningsavgifter

80,1

67,7

80,1

67,7

Page 63 of 447

DELÅRSBOKSLUT 2019 | 59

FINANSIELLA RAPPORTER

Kommunen
31/8 2019

Kommunkoncernen

31/8 2018

31/8 2019

31/8 2018

forts. Not 20 Långfristiga skulder

Genomsnittlig upplösningstid anslutningsavgifter
Investeringsfond VA
Ingående skuld investeringsfond

8,1

8,3

8,1

8,3

Avsatt till investeringsfond under året

0,0

0,0

0,0

0,0

Ackumulerade upplösningar investeringsfond

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Utgående skuld investeringsfond VA

8,0

8,2

8,0

8,2

2 905,7

2 560,7

2 914,3

2 562,0

Summa långfristiga skulder

Avseende räntebindningstid fördelar sig lånen enligt följande:
Räntebindning
tkr

2019-08-31

Andel

0-1 År

596 000

17,5%

1-2 År

569 000

16,7%

2-3 År

790 000

23,3%

3-4 År

698 000

20,6%

4-5 År

617 900

18,2%

Överstigande 5 år

125 000

3,7%

3 395 900

100%

Summa skulder till kreditinstitut

Avseende kapitalbindning fördelar sig lånen enligt följande:
Kapitalbindning
tkr

2019-08-31

Andel

0-1 År

596 000

17,5%

1-2 År

569 000

16,7%

2-3 År

790 000

23,3%

3-4 År

698 000

20,6%

4-5 År

617 900

18,2%

Överstigande 5 år
Summa skulder till kreditinstitut

125 000

3,7%

3 395 900

100%

Säkringsredovisning
Alingsås kommun har per delårsbokslut 2019 inga räntederivat
och tillämpar således inte säkringsredovisning.
Finansriktlinjer
För att kunna införa gemensam finanshantering har nya finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern med tillhörande
tillämpningsanvisningar antagits (KF § 233, 2017-11-29). Finansriktlinjerna utgör ett ramverk från kommunfullmäktige i syfte
att ange övergripande målsättningar och principer för finansverksamheten inom kommunkoncernen. Finansriktlinjerna omfattar hela Alingsås kommunkoncern med avgränsningen att de
kommunala bolagen ska fastställa riktlinjer som i tillämpliga delar
baseras på denna.
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Syftet med de finansiella riktlinjerna är att ange hur de finansiella
risker som kommunen är exponerad för ska hanteras samt ange
mål och riktlinjer för hur finansverksamheten i kommunen ska
bedrivas. De övergripande målen för finansverksamheten inom
Alingsås kommun är att säkerställa betalningsförmågan och
trygga tillgången på kapital samt tillgodose behovet av finansiering av långsiktiga investeringar.
Upplåning
Införandet av gemensam finanshantering innebär att all upplåning i kommunkoncernen ska samordnas och utföras genom
ekonomiavdelningen i Alingsås kommun. Med upplåning avses
alla former av finansiering och kreditlöften. Extern upplåning ska
ske av ekonomiavdelningen i Alingsås kommuns namn. Kommunen har även ansvar för att hantera ränte- och kapitalbindning i
enlighet med Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Kommunens totala upplånings- och kreditlöftesvolym ska eftersträva en genomsnittlig kapitalbindning på 2,5 år med ett tillåtet
intervall mellan 1,5 år och 4 år. Kommunens upplåningsportfölj
ska eftersträva en genomsnittlig räntebindning på 2,5 år med ett
tillåtet intervall mellan 1,5 år och 4 år.
Derivatinstrument
De kommunala bolagen har inte rätt att teckna avtal om derivatinstrument utan godkännande från kommunstyrelsen. Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i
underliggande upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar. Kommunen får använda derivatinstrument i form av terminer, FRA-kontrakt och ränteswappar för
att hantera ränte- och valutarisker. Innan ett derivatinstrument
används för första gången ska kommunstyrelsens arbetsutskott
godkänna instrumentet. Riskbedömning och konsekvensanalys
av en derivattransaktion ska alltid genomföras och dokumenteras före affärsavslut.
Energiderivat
Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte, antingen
för produktion eller för försäljning till slutkund redovisas i samband med att kontraktet går i leverans och påverkar därmed
enbart inköpspriset på den volym energi som säkrats. Dessa
energiderivat utgör således inte finansiella instrument.
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Kommunen

Not 21 Kortfristiga skulder

Skulder till kommunala bolag

Personalens skatter och avgifter
Interimsskulder
Leverantörsskulder
Semester- och övertidsskuld
Skulder till staten
Övriga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Kommunkoncernen

31/8 2019

31/8 2018

31/8 2019

31/8 2018

10,5

36,8

3 223,8

3 203,0

58,8

57,0

64,1

61,5

137,1

145,9

168,0

168,7

54,1

42,9

79,4

67,7

-16,2

-8,6

-13,1

10,2

32,0

24,4

0,0

24,3

5,2

51,7

68,6

66,7

596,0

921,0

596,0

921,0

-3 229,5

-3 209,1

877,5

1 271,1

957,4

1 314,0

Elimineringar inom koncernen
Summa kortfristiga skulder
Not 22 Panter och därmed jämförliga säkerheter

Företagsinteckningar

Inga

Inga

Inga

Inga

Fastighetsinteckningar

Inga

Inga

Inga

Inga

Kommunala stiftelser och bolag

6,9

0,0

6,9

0,0

Kommunalt förlustansvar Egnahem

0,2

0,3

0,2

0,3

Not 23 Övriga ansvarsförbindelser

Övriga förbindelser

0,1

0,1

0,4

2,4

Summa övriga ansvarsförbindelser

7,2

0,4

7,5

2,7

0,0

0,0

-0,5

0,0

Not 24 Justering för gjorda avsättningar

Avsättning för pensioner
Uppskjuten skatt

0,0

0,0

-3,5

0,0

Ianspråktagna avsättningar

0,0

-0,6

0,0

-0,6

Summa justering för gjorda avsättningar

0,0

-0,6

-4,0

-0,6

29,2

32,7

29,2

32,7

Not 25 Ej likviditetspåverkande poster

Pensioner som inte är likvidpåverkande
Löneskatt på skuldförändringen

Periodiserade anslutningsavgifter och investeringsbidrag
Värderegleringar finansiella placeringar
Utrangering
Nyttjade pengar från integrations- och innovationsfonden
Övrigt
Summa ej likviditetspåverkande poster

0,7

1,6

0,7

1,6

-3,2

-2,2

-3,2

23,8

-12,8

-1,5

-12,8

-1,5

0,0

0,0

0,3

-0,1

-14,4

0,0

-14,4

0,0

0,0

-0,8

-2,2

2,6

-0,5

29,8

-2,4

59,1
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Kommunen

Not 26 Investering i anläggningstillgångar

Expansionsinvesteringar
Imageinvesteringar

31/8 2019

31/8 2018

22,8

20,4

0,0

0,0

Reinvesteringar

42,7

32,8

Anpassningsinvesteringar

19,2

8,3

Summa investering i anläggningstillgångar

84,7

61,5

Not 27 Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i årsredovisning 2018 med undantag av att kommunens kortfristiga placeringar numera värderas
till verkligt värde, vilket är en konsekvens av införandet av Lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. I enlighet
med kapitel 7 § 6 anges att finansiella instrument som innehas
för att generera avkastning eller värdestegring ska värderas till
verkligt värde. I enlighet med rekommendation R12 från Rådet
för kommunal redovisning (RKR), ”Byte av redovisningsprinciper,
ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av
fel” får byte av redovisningsprincip ske om bytet krävs för anpassning till lagstiftning. Vidare anges att de finansiella rapporternas jämförelsetal ska justeras. Av noten för eget kapital framgår
vilka beloppsmässiga justeringar som utförts.
Väsentliga avsteg från gällande lagstiftning
Likt 2018 sker ett väsentligt avsteg från gällande lagstiftning.
Alingsås kommun övergick i samband med delårsbokslutet 2017
till att redovisa pensionsförpliktelserna enligt fullfondsmodellen,
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vilket innebär att ansvarsförbindelsen lyfts in i balansräkningen
som en avsättning. I enlighet med Lag (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning ska en förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld
eller avsättning. Orsaken till byte av redovisningsprincip avseende pensionsförpliktelserna är att det ger en mer rättvisande
bild av kommunens finansiella ställning och att de grundläggande principerna om öppen och tydlig redovisning följs på ett
bättre sätt. Övergång från bland- till fullfonderingsmodell kan öka
politikers och tjänstemäns förståelse av ekonomisk ställning och
resultat, vilket i sin tur underlättar planeringen av ekonomin och
verksamheten. Vid upprättande av årsredovisning 2019 avser
kommunen att likt tidigare år redovisa en jämförande uppställning enligt blandmodell respektive fullfondsmodell i syfte att visa
på skillnaderna.
I övrigt har inga andra redovisningsprinciper ändrats. För
övriga redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisning 2018.
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Driftuppföljning
KF:s budget
2019

Prognos 2
2019

Avvikelse
prognos/
budget

Delårsbokslut
2019

Delårsbokslut
2018

Vård- och omsorgsnämnden

0,0

-18,0

-18,0

-10,1

-0,1

Socialnämnden

0,0

-14,7

-14,7

-1,3

-0,6

Kultur- och utbildningsnämnden

0,0

-0,7

-0,7

7,4

12,8

Barn- och ungdomsnämnden

0,0

1,6

1,6

32,5

29,8

Miljöskyddsnämnden

0,0

0,0

0,0

1,9

2,0

Samhällsbyggnadsnämnden

0,0

-1,4

-1,4

2,0

1,4

Kommunstyrelsen

0,0

2,1

2,1

13,7

12,7

Exploatering

0,0

14,5

14,5

16,7

-1,8

Överförmyndarnämnden

0,0

0,4

0,4

0,1

0,5

Summa skattefinansierad verksamhet

0,0

-16,4

-16,4

62,9

56,7

Avfall

0,0

0,0

0,0

-4,3

1,2

VA

0,0

-1,9

-1,9

-0,9

0,0

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

0,0

-1,9

-1,9

-5,2

1,2

Finansieringen

71,5

109,5

38,0

79,5

42,4

Totalt kommunen

71,5

91,2

19,7

137,2

100,3

Nämnd

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

Driftredovisning – totalt
Årets samlade prognos uppgår till 91,2 mnkr, vilket är en positiv budgetavvikelse om 19,7 mnkr.
Kommunens skattefinansierade verksamheter
prognosticerar en negativ budgetavvikelse om
-16,4 mnkr. De avgiftsfinansierade verksamheterna, det vill säga VA och avfall, prognosticerar en
negativ budgetavvikelse om -1,9 mnkr.
Nämnderna prognosticerar för perioden ett
samlat underskott om -30,9 mnkr, exkluderat
exploateringsverksamheten. Nämndernas prognosticerade underskott (exklusive exploatering)

försämras mot det underskott som prognosticerades i vårbokslutet 2019 med 9,1 mnkr. Underskottet återfinns i synnerhet hos vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och kultur- och
utbildningsnämnden.

Skattefinansierade verksamheter (prognosticerad budgetavvikelse -16,4 mnkr)
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett utfall
om -10,1 mnkr i underskott till och med augusti.
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Vård- och omsorgsnämnden antog i februari en
handlingsplan med årseffekt om 25,0 mnkr där
full effekt inte väntas uppnås 2019. Jämförs delårsboksluten 2019 och 2018 försämras utfallet
med cirka 10,0 mnkr.
Prognosen per helår är ett underskott om
-18,0 mnkr vilket är en försämring av prognosen
om 3,0 mnkr jämfört med vårbokslutet. Försämringen förklaras av ett nytt LSS-boende som
öppnar i september. Därtill förskjuts införandet
av den statliga satsning som avsåg att låta andning och sondmatning utgöra grundläggande
behov som ger rätt till assistansersättning. Den
uteblivna satsningen innebär en försämring av
prognosen.

gymnasiet som under höstterminen förväntas bli
mer kostnadsintensivt jämfört med första halvåret 2019 samt att handlingsplan för AME inte
uppnås. Till detta utgör Nolhaga Parkbad en del
av den negativa prognosen.

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett
utfall på 7,4 mnkr fram till augusti som främst
förklaras av en positivt bidragande säsongsvariation i semesterlöneskulden om 9,1 mnkr. Exkluderas semesterlöneskulden redovisas ett utfall för
nämnden på -1,7 mnkr. Jämfört med motsvarande period 2018 redovisas en försämring av utfallet
på 5,4 mnkr som främst förklaras av underskott
i nämndens nya verksamheter Nolhaga Parkbad
och Arbetsmarknadsenheten (AME) som samlat
backar 3,2 mnkr per augusti.
Prognosen per helår är ett underskott om -0,7
mnkr som inkluderar ökade schablonintäkter för
ensamkommande, volymökningar vid Alströmer-

Samhällsbyggnadsnämnden
redovisar
ett
överskott om 2,0 mnkr vid delårsbokslutet. Säsongsvariationer gör dock att utfallet för perioden
januari till augusti inte är rättvisande. Som exempel tillkommer vinterväghållning i november till
mars och parkentreprenaden ligger till stor del
under sommarhalvåret.
Prognosen för utfallet 2019 är ett underskott
om -1,4 mnkr som är en försämring mot vårbokslutets prognos för året på 0,9 mnkr. Lägre
intäkter inom bygglovsverksamheten prognosticeras till följd av en lagändring som trädde i kraft
1 januari 2019. Lagändringen innebär en rabatt
på bygglovsavgiften om handläggningstiden över-

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett
överskott om 32,5 mnkr till och med augusti.
Prognos per helår är ett överskott om 1,6 mnkr.
Anledningen till att prognosen är sämre än utfallet förklaras främst av semesterlöneskulden som
tillfälligt påverkar utfallet positivt. Exkluderas
denna effekt uppgår utfallet per augusti till 7,7
mnkr. Resterande differens mellan prognos och
utfall exklusive semesterlöneskuld förklaras av
högre lokalhyror till hösten, löneökningar från
Socialnämnden redovisar ett underskott om -1,3 april, anpassningar av personal till volymökningar
mnkr till och med augusti. I vårbokslutet redovi- i skolan samt köp av tjänster för volymökningar i
sades ett underskott om -6,4 mnkr. Delårsbokslu- fristående skolor och förskolor.
tets utfall är en försämring om cirka 0,7 mnkr
jämfört med delårsbokslutet 2018.
Miljöskyddsnämnden redovisar ett överskott om
Prognosen per helår är ett underskott om -14,7 1,9 mnkr till och med augusti. Utfallet förklaras
mnkr vilket är en försämring mot vårbokslutets bland annat av lägre personalkostnader till följd
helårsprognos som uppgick till -6,9 mnkr och av vakanser och kostnader för konsulttjänster som
maj månads prognos som efter beviljande ur tillkommer senare under året. Intäkterna är något
flyktingfond om 6 mnkr uppgick till -1,6 mnkr. lägre än linjärt periodiserad budget och beror på
Tidigare beslutad handlingsplan tog främst sikte debitering som sker först när flertalet pågående
på reducering av kostnader för köpta vårdplatser, ärenden avslutas eller går till beslut.
men med en önskad effekt som hittills uteblivit.
Prognos per helår är i linje med budget och den
Ny föreslagen handlingsplan tar sikte på 2020 prognos som presenteras i samband med vårbokslutet.
och 2021.
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skrider tio veckor. Även personalkostnader väntas
bli 4,6 mnkr lägre än budgeterat på grund av
vakanser.

fallsverksamheten prognosticerar en negativ avvikelse mot budget på -1,3 mnkr. Om utfallet vid
2019 års utgång hamnar i linje med nuvarande
prognos kommer skulden till abonnenterna då att
uppgå till 0,0 mnkr. Den stora avvikelsen mellan
årets prognos och utfallet för bokslutsperioden
förklaras främst av stora säsongsvariationer.
VA prognosticerar ett underskott för 2019 som
uppgår till -4,1 mnkr före reglering till avgiftskollektivet. Prognosen är 2,1 mnkr sämre än budget. Den befintliga skulden till abonnenterna är
för liten för att täcka detta underskott och VAverksamheten prognosticerar ett negativt utfall på
-1,9 mnkr. Detta är en försämring mot vårbokslutet vars prognos var i linje med budget.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för
bokslutsperioden som uppgår till 13,7 mnkr. Utfallet uppgick till 3,6 mnkr i vårbokslutet. Den
främsta förklaringen till överskottet är låga personalkostnader under årets två första tertial i förhållande till sista tertialen samt större kostnadsposter
som faller ut under tredje tertialen. Bland dessa
kostnadsposter finns större delen av 400-årsjubileet, bidrag samt upplupna semesterlöner. Kostnadsposterna förväntas sänka utfallet under årets
fyra sista månader.
Prognosen för helåret förbättras mot vårbokslutet med 0,7 mnkr och uppgår till 2,1 mnkr.
Finansieringen (prognosticerad
Exploatering inklusive tomtförsäljningar redo- budgetavvikelse + 38 mnkr)

visar ett överskott om 16,7 mnkr för bokslutsperioden. Utfallet för samma period föregående
år uppgick till -1,8 mnkr. Intäkterna uppgår till
26,9 mnkr vilket är 26,2 mnkr högre än samma
period 2018. Denna avvikelse förklaras av att
tomtförsäljningar fram till 2018 redovisats under finansieringsverksamheten men från och med
2019 redovisas under exploatering.
Prognos per helår är ett utfall om 14,5 mnkr.
Orsaken till att prognos och utfall avviker från
budget beror på att nettovinster från tomtförsäljning inte budgeteras.

Finansieringen redovisar ett utfall om 79,5 mnkr
per augusti vilket är högre än samma period föregående år (42,4 mnkr). Prognos per helår för
finansieringen uppgår till 109,5 mnkr vilket är 38
mnkr högre än budgeterat. Den positiva prognosen förklaras främst av orealiserade vinster i värdepapper (13 mnkr), förbättrad skatteprognos (17
mnkr) samt ny pensionsprognos (10 mnkr).

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott
om 0,1 mnkr för bokslutsperioden.
Prognos per helår är ett utfall om 0,4 mnkr.
Detta är en förbättring mot vårbokslutets prognos
som var i linje med budget. Förbättringen mellan
boksluten förklaras av lägre utbetalning av arvoden
för ställföreträdarskap som nämnden finansierar
än vad som tidigare ingått i prognosunderlaget.

Avgiftsfinansierade verksamheter
(prognosticerad budgetavvikelse -1,9 mnkr)
Avfalls utfall för bokslutsperioden uppgår till -4,5
mnkr före reglering till avgiftskollektivet. Av-
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Investeringsuppföljning
De skattefinansierade verksamheternas investe- getar som uppgår till 63,1 mnkr. Total investeringsbudget uppgår till 99,8 mnkr 2019. Därtill ringsbudget för 2019 uppgår till 162,9 mnkr.
kommer VA, respektive Avfalls investeringsbudBudget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
prognos/
budget

Delårsbokslut
2019

Delårsbokslut
2018

Vård- och omsorgsnämnden

3,3

3,1

0,2

0,7

0,8

Socialnämnden

1,5

1,2

0,3

0,4

1,1

Kultur- och utbildningsnämnden

6,0

6,0

0,0

2,1

3,5

Barn- och ungdomsnämnden

4,1

4,1

0,0

2,2

2,1

Miljöskyddsnämnden

0,7

0,7

0,0

0,2

0,0

Samhällsbyggnadsnämnden

46,3

37,9

8,3

26,6

10,2

Kommunstyrelsen

38,1

23,1

15,0

11,5

8,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,8

76,1

23,9

43,7

26,3

4,9

3,4

1,5

0,9

6,4

VA

58,2

69,6

-11,4

40,1

28,8

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

63,1

73,0

-9,9

41,0

35,2

162,9

149,1

14,0

84,7

61,5

Nämnd

Överförmyndarnämnden
Summa skattefinansierad verksamhet
Avfall

Totalt kommunen

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

Investeringsutgifterna per augusti 2019 uppgår
till 84,7 mnkr vilket är 23,2 mnkr mer än per
augusti 2018.

Skattefinansierade verksamheter
(prognos per helår 76,1 mnkr)
De skattefinansierade verksamheternas investeringsbudget uppgår till 99,8 mnkr och prognos
per helår uppgår till 76,1 mnkr. Samtliga nämnder förutom kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och
socialnämnden prognosticerar att använda sitt
investeringsutrymme.
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Vård- och omsorgsnämndens prognosticerar ett
investeringsutfall på 3,1 mnkr vilket är 0,2 mnkr
under tilldelad budget för helåret 2019. Denna
prognos baseras på att investeringar kommer att
ske i större utsträckning under årets sista fyra månader. Fram till augusti har 0,7 mnkr av investeringsbudgeten använts.
Socialnämnden prognosticerar att använda 1,2
mnkr av tilldelad budget på 1,5 mnkr. Investeringar som planeras under året är brandsäkerhets- och arbetsmiljöåtgärder samt vidare åtgärder hänförda till integrering lås-/larmsystem och
uppsättning av cykelställ på Sidenvägen.
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Kultur- och utbildningsnämndens prognos för
helåret 2019 är ett utfall enligt budget på 6 mnkr.
Fram till och med augusti uppgår utfallet till 2,1
mnkr. Summan för hittills beviljade investeringar
uppgår till 5,5 mnkr. Resterande 0,5 mnkr beslutas fortlöpande under året efter verksamheternas
prioritetsordning och behov.
Barn- och ungdomsnämnden har fram till augusti använt 2,2 mnkr av sina investeringsmedel.
Total investeringsbudget uppgår till 4,1 mnkr
med en prognos för årets utfall som är i linje med
budgeterade medel. Nämndens investeringsplan
innebär att merparten av investeringarna görs under senare delen av året.
Miljöskyddsnämnden har använt investeringsmedel om 0,2 mnkr och prognosticerar ett utfall
i nivå med budget 2019. Trots prognosen råder
dock viss osäkerhet sett till slutleverans av investeringen i form av inköpt ärendehanteringssystem. Förhoppningen är slutleverans under hösten.
Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar ett
investeringsutfall på 8,3 mnkr under tilldelad
budget vilket till stora delar beror på att planeringsresurser saknats inom park- och naturverksamheten. Utfallet per augusti 2019 är 16,4 mnkr
högre än motsvarande period 2018. Investeringsprojekt är dock svåra att jämföra mellan åren då
många projekt varierar över tiden.
Kommunstyrelsen prognosticerar ett utfall på
23,1 mnkr vilket är 15,0 mnkr under budget 2019
och beror på lägre expansionsinvesteringar och reinvesteringar i fastigheter. Investeringsutgifterna
uppgår till 11,5 mnkr per augusti 2019 vilket är
2,9 mnkr högre än motsvarande period 2018 och
5,5 mnkr högre än utfallet per april 2019.

Avgiftsfinansierade verksamheter
(prognos per helår 73,0 mnkr)
De avgiftsfinansierade verksamheternas budget
uppgår till 63,1 mnkr. Prognos per helår är ett
utfall om 73,0 mnkr.

Avfallsverksamheten prognosticerar ett utfall
på 3,4 mnkr som är 1,5 mnkr under budget. Avvikelsen förklaras främst av en lägre prognos än
budget för fordonsinvesteringar. Investering i nya
fordon och kärl utgör en stor del av årets investeringar.
VA-verksamheten prognosticerar ett utfall på
69,6 mnkr som är 11,4 mnkr över budget. Utfallet
per augusti 2019 är 11,3 mnkr högre än motsvarande period 2018. Jämförbarheten mellan åren
är dock svår eftersom investeringsprojekt i form
av antal och omfattning varierar mellan åren. En
förklaring till differensen mellan åren är reinvesteringar som avviker 6,7 mnkr vilket bland annat
förklaras av ökat ledningsunderhåll och ombyggnaden av rötkammaren på reningsverket Nolhaga.
Anpassningsinvesteringar är 6,2 mnkr högre för
perioden januari till augusti 2019 i förhållande
till motsvarande period 2018. Expansionsinvesteringar var 1,6 mnkr lägre för perioden januari till
augusti jämfört samma period föregående år.
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Barn- och ungdomsnämnden
Protokoll
2019-09-24

§ 74 2019.085 BUN

Budgetuppföljningar 2019
Ärendebeskrivning
Delårsbokslut behandlar verksamhet-, ekonomi- och personaluppföljning efter årets första
åtta månader samt årsprognos.

Beredning
Arbetet med att fullgöra åtaganden och uppdrag löper till stor del på enligt plan. Arbete med
att utveckla förskolans och skolans inre organisation pågår utifrån förändringar i statliga
styrdokument och framtida utmaningar samt kommunala uppdrag och ekonomiska
förutsättningar.
För 2019 prognostiserar barn- och ungdomsnämnden en årsprognos per augusti med 1 550
tkr plus. Den förändrade prognosen beror på att kommunbidrag för minskade barngrupper
inte nyttjats fullt ut under våren.

Personalförsörjningen är en fortsatt stor utmaning och arbete utifrån åtagande, uppdrag och
påbörjat utvecklingsarbete behöver fullföljas för att forma en likvärdig förskola och skola som
erbjuder bästa möjliga förutsättningar för samtliga barn och elever.

Åtagandet kring framtida förskole- och skolorganisation behöver lyftas i ett
kommunövergripande perspektiv för att nå en så kostnadseffektiv lokalplanering som möjligt.
Strategisk lokalplanering, med utgångspunkt i lokalförsörjningsplan och ramprogram, behövs
för att skapa likvärdighet. Verksamheten behöver färre och större enheter, för att nå ökad
kvalitet och högre måluppfyllese samt nå en likvärdig förskola och skola och en ökad allsidig
social sammansättning.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2019-09-10 §56 med följande förslag till beslut:
Budgetuppföljning 2019 – Delårsbokslut för barn- och ungdomsnämnden godkänns.
Beslut
Budgetuppföljning 2019 – Delårsbokslut för barn- och ungdomsnämnden godkänns.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Delårsbokslut, 2019 Barn- och ungdomsnämnden
Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg,
skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola för barn i åldern 1-16 år.
Verksamheten har i stort löpt på enligt plan under årets första 8 månader och nytt läsår 20192020 har startat upp i augusti.
Förvaltningen har en fortsatt utmaning i att kunna anpassa organisationen utifrån beslutad
omsorgs- och elevpeng och ytterligare arbete med förskolans och skolans inre organisation
behöver göras.
I förskolan är det som minst antal barn i början av höstterminen för att succesivt utökas under
året. Det är en utmaning att kunna hantera volymvariation under året på ett så resurseffektivt
sätt som möjligt och med likvärdig kompetens utifrån behörighetskrav och personalbrist.
Förskolan har genomfört en anpassning av organisationen utifrån aktuell omsorgspeng vilket
innebär att fler barn placeras på respektive förskola och att de barn som behöver plats i
förskola under året kommer att placeras på befintliga förskolor. Förvaltningens bedömning är
att det finns behovstäckning av förskoleplatser och att skolagens krav om förskoleplats inom
4 månaders från ansökningsdatum kommer att kunna efterlevas.
Det pågår ett förändringsarbete i förskolan för att skapa mindre barngrupper och därför har
nya grupper skapats. Den inre organisation formas utifrån lokala behov och förutsättningar
och ser därför olika ut men innebär att barnen får möjlighet att vistas i mindre grupper under
huvuddelen av dagen. Drygt två tredjedelar av förskolorna har en ny organisation, på hela
eller delar av förskolan, från höstterminens start. Övriga förskolor kommer enligt tidplan för
arbetet genomföra motsvarande förändring under året.
Utgångspunkt i arbetet är tillsammans med skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek
och barn och ungdomsnämndens uppdrag att minska barngrupperna också aktuella
förtydliganden i förskolans reviderade läroplan, Lpfö18, som började gälla från och med 1 juli
2019. I läroplanen förtydligas förskolans roll som det första steget i barnens utbildning,
innehåll tydliggörs för att öka kvalitén i undervisningen i förskolan och därmed förskolans
kvalitet och måluppfyllelse. I läroplanen förtydligas personalens olika roller, förskollärarens
särskilda ansvar stärks vilket ställer ytterligare krav i arbetet med utveckling av förskolans
organisation.10 förskolor har beviljats statsbidrag för minskade barngrupper om totalt närmre
6 miljoner för innevarande verksamhetsår. Statsbidraget är ett stimulansbidrag som kan
användas till personalförstärkning samt till investeringar för att utveckla förskolans lärmiljöer.
I grundskolan pågår fortsatt arbete med att anpassa klassorganisation utifrån elevtal samt
elever och gruppers olika behov. Varierande elevantal ställer krav på organisation och
respektive skolas inre organisation behöver utvecklas utifrån lokala behov och
förutsättningar. Det innebär att klasserna varierar i sammansättning och antal elever både
inom en skolenhet och mellan skolenheter. Ett viktigt perspektiv för verksamheten på F-6
skolorna är att organisationen skapar goda samverkansmöjligheter för förskoleklass,
fritidshem och grundskola då det bl.a. är en förutsättning för främjande och förebyggande
arbete. Den 1 juli 2019 infördes krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa
och ansvara för undervisning i fritidshemmet. För att nå god kompetens och likvärdighet med
behöriga lärare i fritidshem i respektive verksamhet ställs krav på organisation och
förvaltningsgemensam personalplanering samtidigt som det är ytterligare en faktor vid
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utvecklingen av respektive skolas organisation. I skolår 7-9 har antalet timmar i matematik
samt idrott och hälsa utökats i enlighet med den ökade garanterade undervisningstid som
gäller sedan 1 juli 2019, vilket innebär ytterligare behov av matematiklärare och lärare i idrott
och hälsa.
Skolverket har i likhet med för 2019 beslutat om bidragsram för Statsbidrag för stärkt
likvärdighet och kunskapsutveckling för 2020 för förskoleklass och grundskola. För att ta del
av statsbidraget på 10,6 miljoner krävs att kommunen inte får minska kostnad per elev
jämfört med ett genomsnitt för de tre föregående åren för personal i förskoleklass,
undervisning och elevhälsa i grundskolan vilket ställer krav på prioritering och fördelning av
resurser.
Enligt preliminära uppgifter för läsåret 2018-2019 hämtade ur kommunens elevadministrativa
system 2019-06-11 är andelen behöriga elever till nationellt gymnasieprogram 86% jämfört
med 86,4 % 2018 i kommunala grundskolor. Exkluderas nyanlända elever från de
preliminära underlagen i elevstatistiken så är 89,6% av eleverna behöriga till nationellt
program på gymnasiet jämfört med 90,5% 2018. Elever beräknas som nyanlända om de varit
i Sverige mindre än tre år. Resultaten för 2018-2019 har en jämförbar nivå med resultaten för
2017-2018 sett till de kommunala skolorna som helhet, däremot har resultaten förändrats
mellan skolor. Behörigheter och ämnesbetyg kan även ha ändrats efter genomförd
sommarskola. SCBs statistik för slutbetyg läsåret 2018-2019 på huvudmannanivå och per
grundskola presenteras i slutet av september för alla elever som tillhör hemkommunen.
Resultaten för 2019 kommer att analyseras på huvudmannanivå och på respektive skola
under hösten 2019. Resultaten behöver analyseras dels i relation till insatser det senaste
verksamhetsåret och jämföras med resultaten från 2018 och dels analyseras i relation till
resultaten över tid. Resultatet behöver också analyseras i respektive ämne och i relation till
SALSA-värden för 2019.
Ett utvecklingsarbete kring barn- och ungdomsnämndens systematiska kvalitetsarbetet
kommer att ske under innevarande verksamhetsår för att få än mer säkerställda underlag vid
analys. Insatser behöver göras utifrån dessa analyser för att andelen elever med fullständiga
betyg ska öka samt för att alla elever ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i en
likvärdig skola. Kvalitetsarbete kommer att utvecklas med tydliga och tidiga
kunskapsutvärderingar som en del i att möta alla barn och elever utifrån individuella behov.
Ytterligare områden som ska följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet är bl.a. arbetet
med att minska ogiltig frånvaro och sena ankomster samt arbetet med att motverka
diskriminering och kränkande behandling och att förbättra elevernas studiero. Det
systematiska kvalitetsarbetet ska utgöra ett stöd för rektor att utveckla ett tydligt ledarskap
med fokus på förbättrad kvalitet och ökad måluppfyllese.
I mars 2019 överlämnades en nationella handlingsplan för digitalisering av skolväsendet till
regeringen. Målet är att skapa förutsättningar för skolväsendets huvudmän att nå målen i den
nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. I handlingsplanen redovisas områden
inom ramen för huvudmannens formella ansvar och åtaganden som bidrar till att utveckla
verksamheten genom att ta vara på den potential som digitaliseringen erbjuder.
Förändringsprocesser utgående från digitalisering behöver utgöra en integrerad del av det
systematiska kvalitetsarbetet.
För att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin samt kommunens digitala målbild
behövs ett långsiktigt åtagande gällande prioritering och finansiering liksom tillräcklig
organisatorisk kapacitet och tillgång till pedagogisk och teknisk support.
Kompetensutveckling och förvaltning av den digitala miljön möjliggörs delvis genom riktat
statsbidrag för likvärdig skola.
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Skolbiblioteken i kommuns grundskolor behöver fortsätta utvecklas i enlighet med skolans
styrdokument. Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek antingen i de egna skollokalerna
eller inom ett rimligt avstånd till skolan. Skolbibliotek ska vara en del av skolans pedagogiska
verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande kring språklig förmåga och digital
komptens. Skolbibliotekens övergripande mål är att vara ett stöd för eleverna i deras
måluppfyllelse. Skolbiblioteket är också en viktig del i skolans digitaliseringsarbete.
Det finns stora behov av både ny- och ombyggnation för att möta framtida behov och för att
nå mer ändamålsenliga lokaler. Förvaltningens arbete med planering på delområdesnivå
utifrån framtagen lokalförsörjningsplan samt med att ta fram en vision för framtida
skolorganisation. Härtill behövs ett gemensamt arbete på kommunnivå för att nå en så
kostnadseffektiv lokalplanering som möjligt.
Under hösten kommer förvaltningen att ta fram underlag på vilka uppdrag som kan vara
möjliga för frivilliginsatser. Specifika uppdrag i relation till verksamhetens behov och
förutsättningar kommer att preciseras samt tillhörande kravprofil.
Det råder fortsatt brist på behöriga förskollärare, lärare i fritidshem och lärare, vilket medför
en stor utmaning i att forma en väl fungerande inre organisation i både förskola, fritidshem,
grundskola och grundsärskola. Nya och andra yrkeskategorier måste rekryteras och
enheterna måste kunna anpassas utifrån lokala behov och förutsättningar. Barn- och
ungdomsnämndens största svårighet och utmaning är att forma en likvärdig utbildning i
samtliga förskolor och grundskolor. Både vad gäller tillgång till behöriga pedagoger, barnoch elevhälsa samt rektorer. Det märks tydligt att det är en lärarbrist i Sverige. Ökad
personalrörlighet och kompetensbrist påverkar verksamheten negativt och det är tydligast i
de verksamheterna som ligger utanför tätorten med sämre kollektivtrafik men det är många
enheter som påverkas. Det finns många faktorer som påverkar attraktionskraften för förskola
och skola i Alingsås kommun. Lärarlöner, såväl ingångslön som löneutveckling generellt och
löneutveckling för särkskilt skickliga lärare lyfts fram. Därtill kommer arbetsmiljö och
förutsättningar såsom förutsättningar kring barn- och elevgruppers storlek, möjlighet till att
arbeta kollegialt och i arbetsslag, fri pedagogisk måltid och tillgång till lärverktyg. Arbetet med
Alingsås kommun som ett attraktiv arbetsgivare måste fortsätta.
Enligt beslut i KS ska nämnderna löpande rapportera sin plan och sitt arbete med
demokratifrågor och arbetet ska återrapporteras vår-, delår- och årsbokslut. Barn- och
ungdomsnämndens demokratiarbete utgår ifrån statlig styrning och förutom att varje barn och
elev ges möjlighet till delaktighet i sitt lärande finns barnråd, elevråd, matråd och forum för
samverkan i förskola och grundskola för vårdnadshavare. Det finns därmed etablerade forum
i verksamheten, som fortsätter att utvecklas.
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Åtaganden
Nämndens åtaganden sträcker sig över planperioden men ska vara möjliga att följa upp
löpande tillsammans med relevanta nyckeltal. Prognos för nämndens åtaganden görs utifrån
följande klassificering:
Åtagandet bedöms genomföras under 2019
Åtagandet bedöms ej genomföras under 2019

Prioriterat mål:

Mål 1 I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande

Indikator:
Åtagande:

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

Nyckeltal:

Samtliga skolor har påbörjat arbete med att utveckla ett mer
förebyggande och hälsofrämjande arbete och arbete för att motverka
diskriminering och kränkande behandling. Elevhälsans personal är
viktiga aktörer för att öka andelen trygga elever och under våren har
denna personalkategori utökats med stöd av riktat kommunbidrag och
statsbidrag likvärdig skola.
Nyckeltal är från Skolinspektionens enkät vårtermin 2018. Nästa
Skolinspektionsenkät genomförs våren 2020. Under våren 2019 har
enkät från GR genomförts med resultat nedan.
Svaret i GR-enkät/Skolinspektionens enkät
Nuläge skolår 5: 8,2 Målvärde skolår 5: öka
Nuläge skolår 9: 8,0 Målvärde skolår 9: öka
Nuläge skolår 5: 80 (GR-enkät)
Nuläge skolår 9: 80 (GR- enkät)

Prioriterat mål:

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

Indikator:

4.4 Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och
referenskostnader ska minska.

Åtagande:

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att minska avvikelsen mellan
nettokostnader och referenskostnader.
Nettokostnadsavvikelsen är avvikelsen mellan nettokostnad och
referenskostnad. Positiva värden indikerar ett högre kostnadsläge än
förväntat och negativa värden indikerar ett lägre kostnadsläge än
förväntat
Nettokostnadsavvikelsen mellan åren 2017 och 2018:
-

-

Förskolan har minskat från 5,5 % till 1,2 %
Förskolan har genomfört en anpassning av organisationen utifrån
aktuell omsorgspeng vilket innebär att fler barn placeras på respektive
förskola och att ett antal små förskolor har avvecklats.
Grundskolan har minskat från -1,5 % till -3,3 %
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-

Lokalhyrorna har minskat, vilket ger en skillnad på nettokostnad mellan
åren.
Fritidshem har minskat från -1,0 % till -8,1 %
Nettokostnaden har minskat medan referenskostnaden har ökat vilket
gör att skillnaden ökar. Antal inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem
är samma mellan åren.

Nyckeltal:

Referenskostnad förskola, grundskola och fritidshem
Nuläge förskola: 1,2 %
Målvärde förskola: minska
Nuläge grundskola: -3,3 % Målvärde grundskola: bibehålla
Nuläge fritidshem: -8,1 %
Målvärde fritidshem: bibehålla

Prioriterat mål:

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

Indikator:

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

Åtagande:

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utveckla Arena för lärande för
förskolan.
Arena för lärande implementeras i förskolan from 1 juni.
Implementering är genomförd.

-

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att minska arbetsbelastningen för
lärare inom förskola/skola.
-

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

-

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

Arbete är påbörjat utifrån den kommungemensamma IT-och
informationssäkerheten. Kommungemensam föreskrift för telefoni är
under arbete.
NMI mäts utifrån årlig medarbetarenkät som genomförs under oktober
månad. Resultat presenteras i årsbokslut.
Sjukfrånvaro presenteras i Personaldelen. Nyckeltal nedan är helår.

Nyckeltal:

Nöjd Medborgarindex–förskola
Nuläge: 69
Målvärde: öka
Nöjd Medborgarindex–skola
Nuläge: 63
Målvärde: öka
Nöjd-medarbetar-index (NMI)
Nuläge: 3,0 Målvärde: 3,3 (Alingsås kommun)
Sjukfrånvaro
Nuläge: 7,4 % Målvärde: minska
Nöjd Medborgarindex – bemötande och tillgänglighet
Nuläge: 52
Målvärde: öka

Prioriterat mål:

Mål 8 I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk
framtid

Indikator:

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

Åtagande:

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

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

-

-

Samtliga förskolor och skolor arbetar med att utveckla undervisningen
och det förebyggande och främjande arbetet, genom att skapa
tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever. Det systematiska
kvalitetsarbetet ska utvecklas för att utgöra ett stöd för rektor att
utveckla ett tydligt ledarskap med fokus på förbättrad kvalitet och ökad
måluppfyllelse.
Nuläge förskola inflytande och trygghet ligger kvar på samma nyckeltal
som föregående års enkät.
Nuläge skolår 2 helhet har ökat från 82 till 84.
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Nyckeltal:

Nuläge skolår 2 skolmiljö har ökat från 70 till 73.
GR:s förskole och skolenkät
Nuläge förskola inflytande: 5,3
Nuläge förskola trygghet: 5,8
Nuläge skolår 2 helhet: 84
Nuläge skolår 2 skolmiljö: 73

-

Det finns inget nytt värde för Skolår 5 skolmiljö och undervisning.
Skolinspektionens skolenkät
Nuläge skolår 5: 7,6

-

Målvärde förskola: öka
Målvärde förskola: öka
Målvärde skolår 2 helhet: öka
Målvärde skolår 2 skolmiljö: öka

Målvärde skolår 5: öka

Det finns inget nytt värde på Kolada för behörighet yrkesprogram.
Behörighet yrkesprogram på gymnasiet
Nuläge: 85,5 (kommunala skolor)
Målvärde: öka
Nuläge: 88 (hemkommunen)

Prioriterat mål:

Mål 12 I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom
energieffektiv omställning

Indikator:
Åtagande:

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

Nyckeltal:

Arbete pågår tillsammans med ISS för att hitta förutsättningar inom
ramen för pågående avtal.
Andel ekologisk mat från kommunens matleverantör ISS
Nuläge: 25 % Målvärde: öka

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

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


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

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att inom partnering utöka andelen
närproducerade livsmedel.
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 Arbete pågår tillsammans med ISS för att hitta förutsättningar inom ramen för
pågående avtal.


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

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

 Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla det främjande och förebyggande
arbetet i elevhälsoteamen. Utökning av elevhälsans personal genom både riktat
kommunbidrag och utökat statsbidrag för likvärdig skola är utförd. Arbete med att
minska ogiltig frånvaro och sena ankomster har intensifierats genom systematiskt
arbete, tätare uppföljning och analys. Förvaltningen ingår i närvårdssamverkan
Lerum-Alingsås: SAMLA med fokus på tidig upptäckt och att säkerställa tidiga och
samordnade insatser.


Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att vidta åtgärder för att minska
arbetsbelastningen hos lärare för att frigöra mer tid för undervisningen. Uppdraget
kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

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

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


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

Barn- och ungdomsnämnden åtar sig att utreda tekniska möjligheter för en
gemensam webbportal, samt erbjuda fristående skolor att ingå i gemensam webbportal.
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 Fristående skolor är tillfrågade. En av tre skolor är intresserad av att ingå i gemensam
webbportal. Förvaltningen avvaktar ny hemsida och e-tjänstportal för att se över
möjligheterna för gemensam webbportal med fristående skolor.


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

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

 Samtliga rektorer i förskola arbetar gemensamt för att organisera förskolan
annorlunda och skapa förutsättningar för minskade barngrupper. Arbetet utgår ifrån
barnens behov och verksamhetens bästa. Befattningar, roller, kompetensförsörjning
och bemanningsoptimering är centrala frågor i arbetet. Drygt två tredjedelar av
förskolorna har en ny organisation, på hela eller delar av förskolan, från
höstterminens start och övriga förskolor kommer enligt tidplan för arbetet genomföra
motsvarande förändring under året.
Kommunfullmäktige beslutade också i flerårsstrategi 2019-2021 om ett antal uppdrag till
samtliga nämnder. Följande uppdrag berör barn- och ungdomsnämnden:


Samtliga nämnder får i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den
kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen. Uppdraget kommer inte att
kunna slutföras per 2019-12-31.
-

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

 Anställning med lönestöd i förskola och i fritidshem, som en del i att utveckla arbetet
med flerspråkiga barns språkutveckling samt ur ett integrationsperspektiv, kan
utredas men kommer att bli svårt att verkställa på grund av Arbetsförmedlingens
förändrade uppdrag.


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

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

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


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

Barn- och ungdomsnämnden kommer att se över verksamheten ur ett
integrationsperspektiv och föreslå lämpliga insatser.
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 Planera nybyggnation av förskolor strategiskt geografiskt och planmässigt ur ett
integrationsperspektiv.
 Anställa flerspråkig personal i förskola och i fritidshem som en del i att utveckla
arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling samt ur ett integrationsperspektiv.
-

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

 Inom ramen för BUS-samverkan har en kartläggning av alla förvaltningars
integrationsinsatser genomförts. Gemensamma insatser inom BUS-samverkan
kommer att påbörjas under september.


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

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

 Förvaltningen arbetar med att verkställa åtaganden och uppdrag, som följs upp i
vårbokslut, delårsbokslut och årsbokslut.


Samtliga nämnder får i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå
möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar. Uppdraget kommer att kunna
slutföras per 2019-12-31.
-

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

 1,0 tjänst har ej ersatts och arbete med att fördela om uppdrag mellan funktioner
pågår.
 PRAO organiseras i samarbete med arbetsmarknadsenheten och Kultur- och
utbildningsförvaltningen.


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

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

 I förskolan implementeras ny plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Planen har tagits fram i samverkan med vårdnadshavare. Arbetet kommer att
vidareutvecklas för att innefatta även skolan. Förskolan har utvecklat arbetet med
barns inflytande enligt läroplan. Arbetet kommer att följas upp i det systematiska
kvalitetsarbetet. I verksamheten finns barnråd, elevråd och forum för samverkan med
vårdnadshavare i enlighet med skollagen.
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Samtliga nämnder får i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom
exempelvis artificiell intelligens kan införas i syfte att minska administrationen. Uppdraget
kommer att kunna slutföras per 2019-12-31.
-

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

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


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

Barn- och ungdomsnämnden kommer att utreda möjligheter för utökat samarbete
mellan Sollebrunns skola och Bjärkehallen.

 Förvaltningarna samverkar kring rutiner för underhåll av Bjärkehallen samt har
tydliggjort gränsdragning och samarbetssätt mellan förvaltningarnas uppdrag.


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

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

 Uppdraget är påbörjat men kommer inte att vara genomfört innevarande
år. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en metodik för insamling av barn och
elevers synpunkter. Koppling mellan SBK och skolorna är ännu inte påbörjad.
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Intern kontroll
Beslutade internkontrollpunkter bedöms utifrån följande:
Kontrollen genomfördes utan anmärkning/med acceptabel anmärkning
Kontrollen genomfördes med anmärkning
Under året är samtliga processer under bevakning och arbete är påbörjat för att minska
risker. Arbete med att implementera internkontrollen hos medarbetare görs genom att
informera cheferna i förvaltningen om att riskerna finns och att de är under uppsikt. Denna
information görs i samband med genomgång av flerårsstrategi. Nämnden är informerad om
riskerna och beslutade punkter av internkontroll vid flerårsstrategi samt tre bokslut per år.
Processer:
- digitala lärverktyg, förvaltningen har påbörjat arbete med att möta upp nationell
handlingsplan för digitalisering.
- information och riktlinjer, arbete är påbörjat.
- brandskyddsutbildning, webbutbildning är klar att använda och varje chef ser till att
personalen genomgår utbildning.
- hjärt- och lungräddning, det finns utbildade instruktörer och behov av fler. Varje chef
har uppsikt över att förvaltningens HLR-instruktörer utbildar personalen.
- ökad timplan i ämnet matematik, schema läggs inför kommande läsår, uppföljning
årsbokslut.
- ökad timplan i ämnet idrott, schema läggs inför kommande läsår, uppföljning
årsbokslut.

Omedelbar åtgärd
Enligt risk-väsentlighetsanalysen är personal- och kompetensbrist den största risken i
verksamheten. Arbete är påbörjat med att öka grundbemanning och därmed öka antalet
tillsvidareanställningar. I samverkan med Kommunal pågår arbete för att erbjuda
heltidsanställningar. Arbete utifrån förvaltningsgemensam personalplanering innebär att
intern rörlighet möjliggörs, vilket kan bidra till bibehållen kompetens.
För att komma i nivå med Alingsås kommuns målsättning 30 tillsvidareaställda medarbetare
per chef behövs förstärkning av rektorsresursen. Rektorernas uppdrag är i dag för stora i
relation till målsättning och i jämförelse med närliggande kommuner vilket gör att det är svårt
att rekrytera erfarna rektorer. Det innebär att ett stort antal rektorer är nya i sina roller och
därför genomgår rektorsutbildningen som är en obligatorisk utbildning. I dagsläget går 12
rektorer utbildningen, vilket motsvarar 2,4 åa. Förvaltningens bedömning är att hållbara
rektorsuppdrag är en av förutsättningarna för att arbeta vidare med förskolans och skolans
inre organisation och ett systematiskt arbete för ökad kvalitet och måluppfyllelse samt en
förbättrad arbetsmiljö för alla.

Page 85 of 447

12

Ekonomi

Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
2019

Delårsbokslu Prognos
t 2019
helår

Avvikelse
prognos/budget
2019

Delårsbokslu Differens
t 2018
2018/2019

113 970

80 153

119 860

5 890

73 416

6 737

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

-346 572
-74 368
-163 245
-11 878

-555 078
-113 645
-251 649
-20 584

-2 290
0
-2 300
250

-334 772
-80 901
-152 423
-12 078

-11 800
6 533
-10 822
200

Verksamhetens kostnader -936 616

-596 063

-940 956

-4 340

-580 174

-15 889

Verksamhetens
nettokostnader

-822 646

-515 910

-821 096

1 550

-506 758

-9 152

Kommunbidrag

822 646

548 430

822 646

0
0

536 537

11 893

0

32 520

1 550

1 550

29 779

2 741

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

Årets resultat

Årsprognos
Årsprognosen per augusti 2019 för det ekonomiska resultatet är beräknad till plus 1 550 tkr.
Årsprognosen skiljer sig mot föregående lämnad prognos. Tidigare prognoser under året har
varit noll. Verkställighet av ökat kommunbidrag för minskade barngrupper har påbörjats
under året och därmed har bidraget inte nyttjats fullt ut under våren.
Prognosen skiljer sig mellan de olika verksamheterna och därmed bedömer förvaltningen att
det behövs fortsatt arbete med att anpassa organisationen, utifrån nuvarande ekonomiska
förutsättningar. Förskole- och skolenheterna har olika förutsättningar bland annat utifrån
antal barn- och elever i verksamheterna.

Kommentarer per budgetpost
Intäkter, avvikelse + 5 890 tkr
1 600 tkr är beslutat flyktingbidrag från KF, 1 580 tkr är riktat statsbidrag för minskade
barngrupper i förskola, 1 060 tkr är fritidshemssatsning, 580 tkr är riktat statsbidrag för
speciallärarlyft, 510 tkr entreprenörskap i skolan. Övriga intäkter, 560 tkr är skapande skola
och andra bidrag som skolor och förskolor söker.
Personalkostnader, avvikelse + 2 290 tkr
Det är skillnader mellan verksamheterna, förskolan har lägre personalkostnader medan
grundskolan har högre. Totalt har förvaltningen högre personalkostader kopplade till ej
planerade riktade statsbidrag.
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Lokalhyror, avvikelse 0 tkr
Lokalhyrorna löper som planerat.
Köp av tjänst, avvikelse – 2 300 tkr
Både fler barn och elever i fristående verksamhet gör att kostnader för köp av tjänst ökar.
Ökat elevantal i kommunal verksamhet leder till ökade måltidskostnader.
Övriga kostnader, avvikelse +250 tkr
Avvikelsen utgörs av att förvaltningen har lägre kommuninterna telefonkostnader samtidigt
som kostnader för avgifter ökar när riktade statsbidrag som skapande skola ökar.

Kommentarer per verksamhet
Politisk verksamhet -167 tkr
Högre arvode än budgeterat.
Förskola + 6 430 tkr
Antal barn i förskola är lägre under våren mot planerat vilket gör att personalkostnad är lägre
under våren. Från juni månad är föräldraintäkten höjd i och med enhetstaxa men det är totalt
en lägre intäkt jämfört mot budget på grund av färre barn. Färre antal barn beror både på
lägre inflyttningsgrad och att antalet barn från andra kommuner är färre än planerat. Höstens
barnantal följer planerat. Kostnadsfördelningen för lokalhyra är lägre än planerat för förskola.
Riktade statsbidrag för minskade barngrupper är högre än budget, vilket till viss del möts av
ökad personalkostnad. Kommunbidrag för minskade barngrupper har inte använts fullt ut.
Pedagogisk omsorg + 879 tkr
Antal barn i pedagogisk omsorg är lägre under våren mot planerat vilket gör att både
föräldraintäkt och personalkostnad är lägre under våren.
Förskoleklass - 149 tkr
Under våren är det fler elever mot planerat i förskoleklass. Det är fler elever i denna ålder
som har flyttat in till kommunen. Personalkostnad har ökat något på grund av fler elever.
Grundskola – 8 142 tkr
Personalkostnad för grundskola är högre mot budget. Det är några F-6 skolor som fortsatt
måste arbeta med att få ekonomi i balans och som har lämnat ekonomisk handlingsplan som
både verksamhetschefer och ekonomer följer upp. Både intäkt och personalkostnad har ökat
på grund av att nämnden erhöll flyktingbidrag, 1 600 tkr enligt beslut i KF. Det är fler elever
än planerat i både kommunal och fristående grundskola, vilket gör att både
personalkostnader och köpt tjänst ökar. Kostnadsfördelningen för lokalhyra är högre än
planerat för grundskola.
Grundsärskola +/-0 tkr
Under året tillkommer det en elev mot planerat. Personalkostnaderna har inte ökat på grund
av fler elever. Kostnadsfördelningen för lokalhyra är högre än planerat för grundsärskola.
Fritidshem +2 699 tkr
I budget var statsbidrag för fritidshemsatsning inte med på grund av att skolverket
signalerade ett avslut läsår 2018-2019. Det är färre barn i fritidshem än planerat, vilket
påverkar både lägre föräldraintäkt och lägre personalkostnad.
Kost +/-0 tkr
Ingen förväntad avvikelse.
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Kostnader och intäkter per huvudverksamhet
Belopp i tkr

Budget 2019

Prognos 2019

Avvikelse

-908

-1 075

-167

-316 588

-311 001

5 587

-4 835

-3 874

961

-26 376

-26 634

-258

-482 944

-494 995

-12 051

Grundsärskola

-23 623

-23 728

-104

Fritidshem

-80 604

-78 912

1 692

-738

-738

0

-936 615

-940 956

-4 341

0

0

0

35 852

36 695

843

821

740

-82

1 787

1 896

109

53 767

57 676

3 909

1 001

1 105

104

20 003

21 010

1 007

738

738

0

Kommunbidrag

822 646

822 646

Summa

936 616

942 506

5 890

0

1 550

1 550

Kostnader
Politisk verksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola

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

Netto

Prognos antal barn och elever
Antalet barn i förskolan är 23 färre än planerat antal. Minskningen beror på att det inte är lika
mycket inflyttning av barn i förskoleåldern som planerat. Jämfört med samma period förra
året har antalet barn i förskolan ökat totalt. Antalet barn i fristående förskolor har ökat med
15% medan antalet barn i kommunens förskolor är i samma nivå. De fristående förskolornas
utökning motsvarar förskolans totala volymökning.
I pedagogisk omsorg minskar antalet barn i kommunal verksamhet medan det är något fler
än planerat i den fristående.
Det är fler elever i förskoleklass jämfört med planerat antal. Detta på grund av inflyttning
under våren i framförallt Noltorp.
Grundskolans elever är fler än planerat. Ökningen är inför läsår 19-20 och både i kommunal
och fristående verksamhet. Det är högre inflyttning i framförallt Ingared och Stadsskogen än
tidigare prognoser.
Grundsärskolan har tagit emot ytterligare en elev mot planerat.
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Antalet barn i fritidshem blir inte lika många som planerat i kommunal verksamhet medan
antalet ökar i den fristående.

Planeringsunderlag – barn och
elever
budget
2019

prognos
2019

2 249

2 226

-23

Pedagogisk omsorg

44

40

-4

Förskoleklass

497

502

+5

4 602

4 644

+42

46

47

+1

2 161

2 141

-20

Förskola

Grundskola åk 1-9
Grundsärskola
Fritidshem

avvikelse
2019

Delårsbokslut
Delårsbokslut 2019 visar ett resultat på 32 520 tkr (jfr 29 779 tkr 2018).
Av resultatet är 24 841 tkr (jfr 23 253 tkr 2018) den uppbokade semesterskulden,
personalkostnad som genereras under året av samtliga månadsanställda och betalas ut när
personalen har semester, framförallt under semestermånaderna juni-augusti. Utan
semesterlöneskulden är nämndens delårsbokslut 7 679 tkr. Skillnaden mellan delårsbokslut
(utan semesterlöneskuld) och prognos per augusti är 6 129 tkr. Att prognosen är sämre än
delårsbokslut beror på höstens högre lokalhyror på grund av hyreshöjande åtgärder,
löneökningar från april och personalanpassningar till höstens volymökningar i skolan samt
högre kostnad köp av tjänst för volymökning i fristående skolor och förskolor.
Statsbidraget för likvärdig skola med 7 000 tkr för januari till augusti har ökat både intäkt och
personalkostnad. Personalkostnaderna har ökat med 11 800 tkr vid jämförelse mellan
delårsbokslut 2018 och 2019. Det är, med hänsyn tagen till löneökningen, en ökning av
personalkostnaderna mellan åren 2018 och 2019 med 4 100 tkr. Personalkostnaderna utgör
något högre andel av kommunbidraget detta år jämfört med samma period förra.
Lokalhyrorna är lägre mot föregående år på grund av minskade lokalhyror och motsvarande
minskat kommunbidrag. Förutom lokalanpassningar är det inte planerat några större om- och
nybyggnationer under året.
Delårsbokslutet visar på att det är en balans i kostnader för fristående verksamheter (köpta
tjänster). Budgeten har anpassats efter den förändrade barn- och elevstrukturen mellan
kommunal och fristående verksamhet. Det är fler barn och elever i fristående förskola och
skola jämfört med samma period föregående år, vilket gör att kostnad för köpta tjänster ökar.
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Investeringar
Tkr

Budget
2019

Delårsboks Prognos
lut 2019
helår

Reinvestering
2 000

1 448

Inventarier förskola

800

294

Arbetsmiljö

300

Kostenheten

150

Inventarier skola

307

Avvikelse
Delårsboks Differens
prognos/budget lut 2018
2018/2019
2019
0
0
2 000
1
709
-261
0
800

0

250

44

300

0

30

-30

307

-157

100

207

Anpassningsinvestering

0

0

Inventarier skola

400

21

400

0

44

-23

Inventarier förskola

200

89

200

0

7

82

Ombyggnation

100

93

7

0

150
0

Kostenheten
Totalt utgifter

150
4 100

2 159

4 100

0
0
2 140

19

Investeringar är planerade under året och kommer inte att avvika i prognosen. Skillnaden
mellan år 2018 och 2019 är liten och investeringsplanen i barn- och ungdomsnämndens
verksamheter är att merparten av investeringar görs under senare delen av året.
Barn- och ungdomsnämnden är i behov av ökade investeringsmedel under år 2019. Utökat
behov kommer av att Noltorpsskolan behöver flytta in i paviljonger under pågående läsår
samt att grundsärskolan på Noltorpsskolan har flyttat till lokaler på Ängaboskolan inför
läsårsstart. Utökade investeringsmedel uppskattas vara 1 500 tkr. Det är framför allt möbler
till klassrum och nya takliftar till grundsärskolans elever. Dialog mellan tjänstemän på
kommunledningskontoret och barn och ungdomsförvaltningen förs.
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Personal

Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning

Januari-augusti 2019
AID-struktur

Antal
personer

Antal
anställningar

Antal
årsarbetare Medelålder

Månadsavlönad
Sysselsättningsgrad
(snitt)

1 183

1 197

1 130,6

46,0

94%

Administration
Handläggar- och
administratörsarbete

77

77

73,3

50,5

95%

33

33

31,1

50,8

94%

Ledningsarbete

44

44

42,2

50,3

96%

Kultur turism och fritidsarbete

53

53

50,9

44,8

96%

1

1

1,0

61,0

100%

Bibliotekarie, biblioteksass
Fritidsledare

52

52

49,9

44,5

96%

1 001

1 011

952,8

45,7

94%

147

147

144,5

44,6

98%

5

5

4,9

41,2

99%

Elevassistent

95

95

88,5

41,9

93%

Lärare i fritidshem

49

49

46,4

44,7

95%

Förskollärare

261

261

251,6

45,4

96%

Grundskolelärare

294

294

282,2

46,2

96%

2

2

1,7

46,0

83%

135

135

111,9

50,6

83%

Övrigt skol-/förskolearbete

23

23

21,1

38,0

92%

Socialt och kurativt arbete

18

17

16,5

42,4

97%

Övrigt socialt och kurativt

17

17

16,5

42,4

97%

Teknikarbete

21

21

21,0

49,2

100%

Hantverkararbete m m

Skol- och barnomsorgsarbete
Barnskötare
Dagbarnvårdare

Gymnasielärare
Övrigt lärararbete

16

16

16,0

51,2

100%

Systemutvecklare

2

2

2,0

48,0

100%

Köks- och måltidsarbete

3

3

3,0

39,3

100%

Vård- och omsorgsarbete m m
Rehabilitering och förebyggande
arbete

18

18

16,1

50,6

89%

1

1

0,8

37,0

75%

Sjuksköterska

12

12

10,3

54,8

86%

5

5

5,0

43,4

100%

Övrigt vård omsorgsarbete

Utifrån tabellen ovan som anger personalsammansättningen i barn- och
ungdomsförvaltningen för angiven period har antalet årsarbetare ökat med 10,8 medarbetare
jämfört med samma mätperiod år 2018. Den främsta orsaken till ökningen är barn- och
ungdomsförvaltnings att förstärka insatser för barn i tidiga åldrar och för barn i behov av
särskilt stöd. Den främsta ökningen har skett inom grupperna; skol- och barnomsorgsarbete,
övrigt skol-/förskolearbete och övrigt lärararbete. Även antalet specialpedagoger,
speciallärare och elevassistenter har ökat. De tjänster som minskat till antalet årsarbetare
sedan samma mätperiod 2018 är förskollärare, grundskollärare och administration.
Organisationsförändringar för att möta volymvariationer i grundskolan och fritidshem har
också påverkat grundbemanningen.
Det är framförallt svårigheten att rekrytera behöriga lärare som är orsak till förändringen
mellan de olika yrkeskategorierna. Lärarbristen märks av mer och mer och inför aktuellt
verksamhetsår har det varit särskilt svårrekryterat inom årskurs 4-6 och inom matematik och
naturorientering. Allra svårast är det att rekrytera till områden utanför tätorten.
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Andel timavlönade
Timmar utbet
Jan - Jul 2019

Januari-juli 2019
Faktisk tillgänglig tid

Belopp Jan - Heltidsarbetare
Jul 2019 Jan - Jul 2019

1 288 991,64

221 143 944

1 116,01

Arbetad tid

957 337,34

181 143 699

828,86

1 MÅNADSLÖN

880 513,40

169 661 024

762,35

68 054,46

9 391 056

58,92

2 TIMLÖN
3 FACKLIG INTERN

706,67

119 142

0,61

4 FYLLNADSTID

3 781,76

501 557

3,27

5 ÖVERTID

4 281,05

715 401

3,71

Andelen timavlönade för perioden januari till juli 2019 har ökat med 1 % jämfört med samma
mätperiod år 2018, andelen utbetalda timmar har således ökat med 8 031 timmar vilket
motsvarar 6,95 årsarbetare. Det är timavlönade i grundskola som med en ökning på 3 773
timmar har ökat mest. Andelen timavlönade i förskola har ökat med 2 745 timmar.
Andelen fyllnadstid för innevarande mätperiod har minskat med drygt 1 375 timmar jämfört
med samma mätperiod 2018. Andel timmar utbetalda som övertid jämfört med samma period
2018 har ökat marginellt med 32 timmar. Ett aktivt arbete med bemanningsplanering pågår i
förvaltningens verksamheter. Detta är en del i arbetet som givit en positiv effekt utifrån
minskad fyllnadstid och övertid. Arbetet behöver fortgå bland annat genom ökad
grundbemanning för att skapa flexibla verksamheter så att nyttjandegraden av timavlönade
minskar.

Personalomsättning

2019

Antal Snittanställda
personer
ack

Antal Avgångsväg: Avgångsväg:
externa
3 Annan
8 Privat Avgångsväg:
avgångar
kommun
verksamh
9 Annan

- därav
pension

Jan

1 074

1 070,6

11

5

1

5

1

Feb

1 078

1 073,6

5

2

1

2

2

Mar

1 077

1 075,1

6

2

1

3

2

Apr

1 084

1 076,7

3

1

Maj

1 081

1 078,3

8

1

2

Jun

1 077

1 078,6

10

3

3

Jul

1 072

1 077,9

15

3

Aug

1 077

1 078,0

34

17

2

6

5
4

2

12

10

11

7

Personalomsättning för perioden januari till augusti 2019 exklusive pensionsavgångar uppgår
till 6,4 %, vilket är en minskning med 1,4 % mot samma mätperiod 2018. Utifrån uppgivna
orsaker till avgång är ”annan kommun” störst. Anledningarna är främst individuella och den
ökade konkurrensen bidrar till ökad förflyttning mellan närliggande kommuner. Den interna
personalrörligheten är också högre och förvaltningen kommer att analysera detta under
hösten. Kontinuitet i respektive verksamhet är viktigt samtidigt som den interna rörligheten,
jämfört med extern rörlighet, kan ses som positiv ur ett helhetsperspektiv.
Förvaltningen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare genom att bland annat erbjuda
mentorsprogram för alla nyutexaminerade lärare, samt kompentensutveckling utifrån
identifierade behov. Utveckling av verksamheten och arbete för en förbättrad arbetsmiljö
förväntas också bidra till en minskad personalomsättning.
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Kompetensutveckling
För att behålla befintlig personalen erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling utifrån
verksamhetens behov. Gemensam kompetensutveckling för all personal i förskolan har
genomförts med utgångspunkt utifrån förtydliganden i den reviderande läroplanen. Denna
satsning förväntas tillsammans med förändrad organisation utifrån uppdraget att minska
barngruppernas storlek ge ökad kvalitet samt en förbättrad arbetsmiljö.
Inom förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola har fokus för
kompetensutveckling framförallt varit inom tre olika områden; Skolverkets Läslyft, Skolverkets
nationella utvecklingsprogram Digitalisering, samt Specialpedagogiska myndighetens
Studiepaket NPF - neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Ytterligare en kompetensutvecklande möjlighet är ALP, ett skolutvecklingssamarbete mellan
Alingsås, Lerum och Partille. ALP är en form för kollegialt lärande där pedagoger ifrån de
olika kommunerna gör lärande besök i varandras kommuner. Syftet är att bidra till ökad
kvalitet i verksamheterna i de tre kommunerna och ett led i att verka som en attraktiv
arbetsgivare.
Förvaltningens värdegrundsarbete utifrån visionen ”Lust att lära” är en grund i förvaltningens
verksamheter och ett perspektiv som återfinns inom olika kompentensutvecklingsinsatser.
Förväntad effekt är en kompetent organisation med minskad extern rörlighet och en möjlighet
att kunna rekrytera rätt kompetens för framtiden.

Arbetsmiljö
Aktiviteter har genomförts utifrån förvaltningens arbetsmiljömål med utbildningar inom
systematiskt arbetsmiljöarbete, förvaltningsspecifik chefsintroduktion med inriktning på
arbetsmiljö och rehabilitering, systemutbildningar i Adato och Lisa som är kopplade till
arbetsmiljö och rehabilitering. Under hösten kommer rehabiliteringsronder genomföras av
HR-partner för samtliga chefer inom förvaltningen, där syftet är att stötta chefer inom ramen
för rehabiliteringsansvaret och verka för att nå ökad samverka mellan inblandade parter kring
förvaltningens rehabiliteringsärenden.
Aktiviteter i enlighet med förvaltningens handlingsplan för minskad arbetsbelastning har
genomförts. Ytterligare aktiviteter är planerade för respektive område.
Bemanningsplanering
Förändring vad gäller grundbemanning och schemaläggning på enheterna utifrån
verksamhetens behov är påbörjad. Förändringen förväntas ge effekt på bland annat
vikarieanskaffning och arbetsmiljö. Inom verksamhetsområde förskola har
planeringsverktyget ”Planering förskola” införts.
Arbetstid och schema
Inom verksamhetsområde förskola har mötesstruktur och innehåll setts över i syfte att skapa
forum som bidrar till att tydliggöra och utveckla arbetssätt.
Roller och tydlighet
Medarbetaröverenskommelser (MÖK) har införts för lärare, förskollärare och elevhälsan för
att tydliggöra roller och uppdrag.
Nya befattningar
Studiepedagoger i syfte att avlasta lärarna har anställts på Gustav Adolfsskolan.
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Organisation och tillgängliga lärmiljöer
Förändrad organisering kring barn- och elevhälsans resurser. Specialpedagoger ingår från
januari i förskolans och skolans inre organisation. Förstärkning av skolsköterska och
kuratorer har genomförts.
Rehabilitering
Rektorer för förskolan medverkar i samverkansprojekt mellan kommunen, vårdcentralerna i
Alingsås samt Försäkringskassan för att stärka och samverka i rehabiliteringsarbetet vid
längre sjukfrånvaro. Förvaltningen stärker cheferna i rehabilitering genom utbildning i
Alingsås kommuns rutin för rehabilitering Från Frisk till Frisk samt rehabiliteringsronder med
förvaltningens chefer.

Arbetsskador och tillbud
Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador i Adato
Typ

2018

2019

Differens januariaugusti 2018-2019

Tillbud

128

186

58

Arbetsskador

38

78

40

Jämfört med samma mätperiod föregående år har antalet anmälningar av tillbud och
arbetsskador ökat. Den vanligaste orsaken till arbetsskada är enligt anmälningarna
fallolyckor. Den vanligaste orsaken till tillbud är underbemanning och vikariebrist samt annat
tillbud. Det pågår ett arbete utifrån ökad grundbemanning som syftar till att bland annat
minska behovet av att tillsätta vikarier och därmed förebygga avslag på vikarier och
underbemanning.
Arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd kan ibland innebära utmanande
situationer som leder till tillbud. Organisation, förhållningssätt och metoder behöver utvecklas
för att bättre möta alla barn och elever. Ett väl fungerande arbete minskar förekomsten av
den här typen av tillbud.
De vanligaste åtgärderna i samband med tillbud och arbetsskador är förändring av
arbetslokaler/utrustning, organisatoriska förändringar, utbildning samtalsstöd och vägledning
individuellt samt i grupp. Utbildning kring tillbud och arbetsskador har utförts i samband med
det systematiska arbetsmiljöarbetet och chefsintroduktioner och en ökning av tillbud och
arbetsskador kan därmed ses som positivt. Förebyggande och åtgärdande insatser kan
göras när orsakerna kommuniceras och är kända. Uppföljningar av tillbud och arbetsskador
sker återkommande på FSG.
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Sjukfrånvaro
Tabell, sjukfrånvaro i % januari - juli
2018

2019

Differens 2018-2019

1-14 dagar

2,72

2,82

+0,10

1-59 dagar

3,61

3,92

+0,31

> 60 dagar
< 29 år

3,80
6,03

3,45
5,15

-0,35
-0,88

30-39 år

6,72

6,47

-0,25

40-49 år

7,14

7,00

-0,14

50-55 år

8,23

9,03

+0,80

> 56 år

8,17

8,37

+0,20

Kvinnor

8,10

7,92

-0,18

Män

4,81

5,28

+0,47

Totalt

7,37

7,36

-0,01

Förvaltningens totala sjuktal 7,36 % är i nivå med samma period 2018. Frånvaro inom
kategorin dag 1-59 har ökat medan långtidssjukfrånvaron har minskat. Sjukfrånvaron har
minskat i åldersgrupperna < 29 år, 30-39 år och 40-49 år. Den högsta sjukfrånvaron är
fortsatt bland medarbetare i åldrarna över 50 år. Sett utifrån ett könsperspektiv är kvinnors
sjukfrånvaro fortfarande högre än männens, även om den samlade sjukfrånvaron för gruppen
kvinnor har minskat medan den för gruppen män har ökat. Rehabiliteringsarbete samt andra
insatser utifrån arbetsmiljömål och handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö kan vara faktorer
som påverkat långtidssjukfrånvaron positivt.
För att fånga upp fler medarbetare i tid behöver förebyggande insatser intensifieras liksom
insatser tidigt i rehabiliteringsprocessen. I förskolan har samverkan med primärvård inletts för
att tidigt identifiera sjukfrånvaro som beror på psykosocial ohälsa för att föra insatser som
motverkar frånvaro.
Fördelning mellan olika yrkeskategorier är relativt jämn gällande sjukfrånvaro men det är
fortsatt högre sjukfrånvaro för yrkeskategorier i förskolan.
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Sammanfattande analys delårsbokslut
Arbetet med att fullgöra åtaganden och uppdrag löper till stor del på enligt plan. Arbete med
att utveckla förskolans och skolans inre organisation pågår utifrån förändringar i statliga
styrdokument och framtida utmaningar samt kommunala uppdrag och ekonomiska
förutsättningar.
För 2019 prognostiserar barn- och ungdomsnämnden en årsprognos per augusti med 1 550
tkr plus. Den förändrade prognosen beror på att kommunbidrag för minskade barngrupper
inte nyttjats fullt ut under våren.
Personalförsörjningen är en fortsatt stor utmaning och arbete utifrån åtagande, uppdrag och
påbörjat utvecklingsarbete behöver fullföljas för att forma en likvärdig förskola och skola som
erbjuder bästa möjliga förutsättningar för samtliga barn och elever.
Åtagandet kring framtida förskole- och skolorganisation behöver lyftas i ett
kommunövergripande perspektiv för att nå en så kostnadseffektiv lokalplanering som möjligt.
Strategisk lokalplanering, med utgångspunkt i lokalförsörjningsplan och ramprogram, behövs
för att skapa likvärdighet. Verksamheten behöver färre och större enheter, för att nå ökad
kvalitet och högre måluppfyllese samt nå en likvärdig förskola och skola och en ökad allsidig
social sammansättning.
Ett arbete med att förändra lunchmenyerna för barn och elever i kommunens förskolor och
skolor pågår. Arbetet sker tillsammans av Alingsås kommun och kommunens kostleverantör
ISS Facility Service, inom ramen för tecknat partneringavtal. En förändring i menyerna
behöver göras, utifrån nya rekommendationer från Livsmedelsverket och barn- och
ungdomsnämndens uppdrag och åtagande att öka andelen ekologisk och närproducerad
kost.
På grund av Arbetsförmedlingens förändrade riktlinjer kommer nämndens uppdrag att inrätta
10 tjänster med lönestöd inte att kunna genomföras.
Uppdraget med säkra skolvägar är påbörjat tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret och
Kommunledningskontoret. Arbetet fortgår under år 2020.
Personal
Utmaningarna inom arbetsmiljöområdet kommande år är att fortsätta arbetet med att minska
sjukfrånvaro samt att minska upplevd arbetsbelastning. Aktiviteter i enlighet med
förvaltningens handlingsplan för minskad arbetsbelastning har genomförts. Arbetet behöver
vidhållas och fullföljas med ytterligare insatser inom respektive område;
bemanningsplanering, arbetstider och scheman, roller, befattningar, organisation och
tillgängliga lärmiljöer och rehabiliteringsarbete .
Den största utmaningen är kompetensförsörjning och en bredd av kort- och långsiktiga
insatser behövs för att möta verksamhetens kompetensförsörjningsbehov, både på
förvaltningsnivå och kommunövergripande nivå. Det stora rekryteringsbehovet som kommer
av volymökning av antal barn och elever, pensionsavgångar, ökad konkurrens och rörlighet
på arbetsmarknaden kräver också regional och nationella insatser där det är viktigt för
Alingsås kommun att vara delaktiga. Förvaltningen deltar aktivt i GR-gemensamma
branschråd för förskola respektive grundskola. Branschråden arbetar med förslag till nya
befattningar samt kompetenshöjande insatser för att dels behålla personal samt att locka nya
grupper till verksamheterna.
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2019

2020

2021

2022

Alla kön

12

33

13

32

Kvinna

9

28

12

29

Man

3

5

1

3

Hämtat från Hypergene augusti 2019.

Under de fyra kommande åren kommer totalt 90 personer att gå i pension inom olika
personalkategorier, varav 33 personer 2020, 13 personer 2021 och 32 personer 2022. De
största pensionsavgångarna utgörs av förskollärare och lärare. Förutom pensionsavgångar
tillkommer även rekryteringsbehov av pedagoger utifrån ökande barn- och elevantal.
Personalrörligheten förväntas fortsätta och lärarbristen skapar utmaningar med icke utbildad
personal samt att efterfrågan ger en inverkan på ekonomi och lönestrukturer. Vissa
yrkesgrupper är svårare att rekrytera och marknadskrafter kommer att styra
löneutvecklingen. Detta kommer att påverka nuvarande lönestruktur och ställa nya krav på
verksamheten. Behörighetsreglerna för lärare leder till konskevenser för enskilda lärare och
skolor. Det uppstår stora utmaningar för skolor där lärare saknar legitimation och därmed inte
får betygssätta elever och leder till organisatoriska utmaningar. I förlängningen kommer detta
förmodligen att innebära en större rörlighet kommer till bland lärarkollektivet där den
anställde får arbeta inom fler enheter, detta för att kunna tillgodose att elever undervisas av
personal med rätt behörighet. Eleverna kommer att undervisas av fler lärare än tidigare.
Förvaltningens arbete med vision för framtida förskole- och skolorganisation samt arbete
med att införa nya befattningar, utveckla inre organisation, personalplanering, ansvar och
roller är därmed viktigt.
Det är fortfarande en stor del timanställningar i verksamheten. Grundbemanningen behöver
ökas och tillsvidareanställningar behöver erbjudas i högre grad, för att skapa en ökad
stabilitet. Även sysselsättningsgraden för visstidsanställningar kan ökas, tillsammans med att
skapa nya strukturer och rutiner för tillsättning av vikariat. En del i arbetet med att öka
grundbemanningen samt för att forma attraktiva tjänster är Heltidsresan, ett partsgemensamt
arbete med Kommunal, som innebär att erbjuda heltidsanställningar till de medarbetare som
har deltidsanställningar. Inför verksamhetsåret 2019-2020 har ett arbete gjorts för att planera
för heltidsanställningar i förskolan. Antalet deltidsanställningar för barnskötare i förskolan har
minskat från 22 personer i augusti 2018 till 6 personer i augusti 2019. Återstående
deltidsanställningar beror på olika individuella orsaker. Arbete för att minska antalet
deltidsanställningar i förskolan ytterligare behöver fortgå långsiktigt. Inför nästkommande
verksamhetsår kommer motsvarande arbete att göras i förskoleklass, fritidshem, grundskola
och grundsärskola där det i dagsläget finns totalt 38 deltidsanställningar inom
yrkesgrupperna elevassistent, fritidsledare och vaktmästare.
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Bilaga Internkontrollplan BUN delår 2019

Identifierade risker internkontroll 2019 och uppföljning i delårsbokslut 2019.
1. Att tillgången till digitala lärverktyg inte är enhetlig med förslag nationell IT-strategi.
Uppföljning delår:
Förskola
F-3
Åk 4-6
Åk F-6
Grundsärskolan 1-6
Åk 7-9
Förberedelseklass

1 CB på två avdelningar samt ett fåtal extra, äldre iPad
1 iPad på 4 elever
1 CB på 2 elever samt två iPad per klass
1 CB på 9 elever
1 iPad per elev, 1 PC per verksamhet
1 CB per elev
1 CB på 2 elever

Alla barn i behov av särskilt stöd har eget personligt verktyg anpassat efter behov,180 st
All pedagogisk personal har tillgång till personligt digitalt verktyg, iPad, Chromebook, PC eller i ett
fåtal fal Mac (musiklärare på högstadiet) samt att all personal som har praktisk-estetiska ämnen har en
iPad utöver sitt personliga verktyg.

Digitaliseringsstrategin för skolväsendet - Fokusområde 2: Likvärdig tillgång och
användning
Delmål 2.1: Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever ska ha tillgång till digitala
verktyg utifrån sina behov och förutsättningar.
Med tanke på de krav som ställs på personal i skolväsendet som arbetar med barn och elever att
kunna hantera digital teknik i undervisning och administration, är det viktigt att denna personal har god
tillgång till digitala verktyg.
För barn i förskolan bör tillgången till digitala verktyg vara sådan att de kan användas i den
pedagogiska verksamheten när det är lämpligt. Detta innebär inte att varje barn måste ha tillgång till
ett digitalt verktyg, tvärtom är det oftast en fördel att barnen använder digitala verktyg tillsammans eller
med en förskollärare eller annan personal.
Elevernas skolrelaterade arbete begränsas inte till den tid eleverna befinner sig i skolans lokaler, vilket
blir tydligare högre upp i årskurserna. Stor del av undervisningen utgår från tillgång till digitala resurser
och mer arbete utförs med digitala verktyg. Det är därför viktigt att elever i förskoleklass, grundskola
och gymnasieskola och i motsvarande skolformer har god tillgång till digitala verktyg. Undersökningar
genomförda av Statens medieråd visar att den generella tillgången till digitala verktyg och
användningen av dem bland barn och unga skiljer sig åt utifrån socioekonomisk bakgrund och andra
demografiska variabler. Detta understryker betydelsen av att skolväsendet ger alla barn och elever
likvärdiga förutsättningar att använda digitala verktyg och att utveckla sin digitala kompetens.

2. Personalen saknar eller hittar inte aktuell information och gällande riktlinjer.
Uppföljning delår:
Under våren 2019 har flera medarbetare vid administrativa enheten gått Alfrescokurs med syftet att
uppdatera kunskaper om dokumenthantering. Dokumenthanteringsplanen har uppdaterats för att
stämma överens med nya beslut. Förändringarna i dokumenthanteringsplanen har även presenterats i
en nyhet på Alfresco. Under våren 2019 har ett arbete initierats med att kartlägga vilka regler, rutiner
och riktlinjer som finns publicerade. Under hösten 2019 kommer arbetet att fortsätta med
målsättningen att skapa tydligare strukturer och bättre presentation av styrande dokument och hur de
relaterar till varandra. Olika utbildningsinsatser i hur förvaltningen lagrar dokument kommer att göras
under hösten. Förvaltningens dokumentansvarig kommer under hösten att träffa teamen för att
samtala om bland annat dokumenthantering.
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3. Att Brandskydds-utbildning inte sker vart femte år för all personal.
Uppföljning delår:
Gällande brandkunskapsutbildningarna har Räddningstjänsten fortsatt att utvärdera upplägget av
brandskunskapsutbildningen eftersom antalet deltagare varit lågt. För Barn- och
ungdomsförvaltningen handlar det framförallt om att behov finns för utbildning på eftermiddag och
kvällstid. Det är svårt att matcha stängningsdagar, som ofta är hårt ansatta av informationspass, med
befintliga brandkunskapsutbildningar.
Under perioden januari- juni hade förvaltningen skickat ca 15 personer till Räddningstjänsten utifrån
deltagarlistor. Långared har haft egen utbildning tillsammans med Räddningstjänsten. Hemsjö och
Ödenäs har testat webbutbildningen som Räddningstjänsten köpt in några licenser för.
Förhoppningsvis är det ett koncept som kan fortskrida framöver då det ger en möjlighet för personalen
inom barn och ungdom att utbilda sig när tillfälle ges.
Räddningstjänsten har under våren utvecklat klart en webbutbildning. Förvaltningen behöver hjälpa till
att få ut information om att den finns.
4. Att HLR-utbildningar inte genomförs av HLR-instruktören eller att varje chef inte ser till att
det genomförs av någon från räddningstjänsten.
Uppföljning delår:
Under våren har 19 medarbetare genomfört HLR-instruktörsutbildning. Det finns ett behov inom barn
och ungdom att utbilda ytterligare 7-10 instruktörer. Behovet är framfört till kommuncentrala HRavdelning.
Det finns en kommungemensam riktlinje och rutin för HLR och förvaltningen behöver, under hösten,
uppdatera och komplettera befintlig rutin för HLR. Det kommer att handläggas av HR-partner.
6. Att utökade timmar, hösttermin 2019 i ämnet matematik för åk 7 inte följs
Uppföljning delår:
Uppföljning i årsbokslut.
7. Att utökade timmar, hösttermin 2019 i ämnet idrott för åk 7 inte följs
Uppfölning delår:
Uppföljning i årsbokslut.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-23

§ 162 2019.524 KS

Delårsbokslut 2019 för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut 2019 med tillhörande
analyser för kommunstyrelsens verksamhet.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 12 september 2019 lämnat följande yttrande:
Prognosen per helår uppgår till + 2,1 mnkr. Resultatet för bokslutsperioden uppgår till + 13,7
mnkr.
Antalet tillsvidareanställa har ökat jämfört med tidigare år samtidigt som det finns ett antal
vakanser. Omräknat till årsarbetare väntas bemanningen vara ungefär elva årsarbetare lägre
än budget. Sjukfrånvaron har ökat något men ligger fortsatt lågt.
Det är en lägre andel än önskat av uppdrag och åtaganden som bedöms uppnås
innevarande år. Dock väntas en majoritet av de 24 uppdragen verkställas och de flesta av de
38 åtaganden som sträcker sig över planperioden bedöms ha påbörjats.
Internkontrollen är genomförd enligt plan och inga alarmerande avvikelser har noterats. Det
pågår ett förbättringsarbete för att åtgärda noterade observationer.
Digitaliseringsarbetet pågår tillsammans med förvaltningarna för att ta fram en plan för att
digitalisera kommunens verksamheter på bästa sätt. En återrapportering kring arbetet
kommer att ske i samband med årsbokslutet.
Verkställandet av kommunens tillväxtprogram har stort fokus. Resurser har riktats mot de
fyra tillväxtområdena, vilket gör att andra åtaganden får mindre fokus. Ett arbete med att
exploatera mark till försäljning generar ett positivt intäktsnetto.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsens delårsbokslut och prognos om + 2,1 mnkr godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-23

KS § 162, forts
Anteckning
Anna Hansson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Varje enhet inom Alingsås kommun behöver bedriva ett mycket stark miljöarbete för att vi
skall kunna gå en positiv framtid till mötes, även kommunstyrelsen.
Gällande indikatorerna:
1 2 . 2 Andelen förnybar energiproduktion i kommunalregi ska öka
1 2 . 3 Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka
1 2 . 4 Andel miljöbilar i kommunal verksamhet ska öka
Informationen i uppföljningen i delårsbokslutet är intetsägande och omöjliggör en politisk
styrning. Det anges att ”Inget utfall kan redovisas i delårsbokslut”. Det anges också att målet
är att ett nyckeltal ska öka jämfört med 2018, men för 2018 anges ”Ej uppmätt”. Ingenstans
finns information om vad som faktiskt har gjorts i praktiken och det är omöjligt att som
beslutsfattare själv bedöma om vi är på rätt väg, eller om ytterligare åtgärder behöver vidtas
under innevarande år.
För att den politiska styrningen mot uppsatta mål ska fungera behövs tydlig återkoppling om
vad som görs/gjorts, nuvarande status och goda möjligheter till att vidta ytterligare åtgärder.
Detta saknas i dessa fall.

Justerandes sign

Justerandes sign

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

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

Prognos
Uppfyllt

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

Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

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

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

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

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

Utfall per 190831

Mål 2019

2018

Antal dialogmöten

2

Öka jämfört med 2018

Redovisas i årsbokslut

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

Prognos
Uppfyllt

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

5

Titel

Utfall per 190831

Antal kvadratmeter
exploaterad och såld
bostadsmark

9 316

Antal kvadratmeter
exploaterad och såld
verksamhetsmark

15 000

Tillgänglig
planlagd/exploaterad
mark

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

Mål 2019

2018 per 181231
14 700

Öka jämfört med 2018

20 000
Öka jämfört med 2018

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

PRIORITERAT MÅL

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

Prognos

I hög grad uppfyllt

Uppfyllt

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

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Antal arbetstillfällen i
kommunen

Inget utfall kan
redovisas i delårsbokslut

Öka jämfört med 2018

16 050 (2017)

Antal tillfällen Alingsås
kommun deltar i
arbetsmarknadsrelaterade
forum

7 mässor/event
Öka jämfört med 2018

8 mässor/event

Tonalitet (positiv/negativ
press)

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

-5,00

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

6

Prognos
Uppfyllt

Page 108 of 447

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

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Antal
nystartade/nyetablerade
företag i kommunen

153

Öka jämfört med 2018

226

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

Prognos

I hög grad uppfyllt

Uppfyllt

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

7

Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Antal
kommunikationsinsatser
som genomförs kring
kommunens
näringslivsarbete

Ej infört system (0)

Infört digitalt system för
system för kontakt (1)

-
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PRIORITERAT MÅL

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

Prognos

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

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

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Antal kvm markförvärv

1 122

Öka jämfört med 2018

128 222

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

Prognos

I hög grad uppfyllt

Uppfyllt

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

8

Utfall per 190831

Mål 2019
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2018 per 181231

Ny varumärkesplattform
för platsen Alingsås
framtagen/ej framtagen

Ej framtagen

Framtagen

-

Tonalitet
(positiv/negativ press)

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

-5,00

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

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

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

9

Titel

Utfall

Mål 2019

2018 per 181231

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

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

11,70 (2017)

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

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

15,10 (2017)
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PRIORITERAT MÅL

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

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

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

Utfall

Mål 2019

2018

Antal genomförda
förvaltningsöverskridande
tjänstemannamöten i
syfte att styra och leda

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

50

57

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

10

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

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Kostnad i relation till
antal enheter

6 mnkr*

8 mnkr

-

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

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

Prognos

Ej uppfyllt

Ej uppfyllt

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

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Framtagen plan/ej
framtagen plan

Ej framtagen plan

Framtagen plan

-

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

Prognos
Ej uppfyllt

Kommentar: Kommunstyrelsen har en löpande dialog och samarbete med övriga nämnder.
Ekonomiledningsgruppen diskuterar återkommande att minimera icke värdeskapande administrationsmoment,

11
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men även att lyfta dialogen till att fokusera kommunövergripande. Ett arbete med ekonomisk genomlysning
utav nämnderna är pågående, med ett par genomförda genomlysningar. Arbetet kommer att fortsätta och
intensifieras under hösten, bedömningen är dock att det inte kommer vara klart förrän 2020. Detta framför allt
på grund utav vakanser och föräldraledigheter.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Genomförd översyn av
kommunens
verksamheter

Ej genomförd översyn

Genomförd översyn

-

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

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

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

12

Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Antal genomförda
digitala projekt

5

Målsättning
flerårsstrategi: ett per
förvaltning (6 st.)

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

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

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

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

13

Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Netto tomtförsäljning,
tkr

11 270

Finansiera
tillväxtprogrammet

-
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PRIORITERAT MÅL

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

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

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

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Genomförd/ej
genomförd analys

Ej genomförd analys

Genomförd analys

-

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

Prognos
Uppfyllt

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

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Tillför resurs för
ändamålet

Ej tillförd resurs

Tillförd resurs

-

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

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

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

15

Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

NMI, Nöjd medarbetarindex Kommunledningskontoret

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

3,6

HME, Hållbart
Medarbetarengagemang Kommunledningskontoret

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

3,7

Införda chef- och
medarbetaröverenskommelser,
andel

Redovisas i årsbokslut

100%

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

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

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

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Antal parter i samverkan

1

Fler förvaltningar ska
omfattas av samverkan

1

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

3,60%

Minska jämfört med
2018

3,60%

Kommentar: Mätdatum har ändrat till 2019-07-31 för att få så korrekta siffror som möjligt, då släpande
uppgifter medför ej korrekt sjuktal. Föregående års värde avseende juli månad är på samma nivå.
INDIKATOR
5.5 ANDEL AV MEDBORG ARNA SOM TAR KONTAKT MED KOMMUNEN VIA TELEFON OCH FÅR ETT
DIREKT SVAR PÅ EN EN KEL FRÅGA SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
GENOM ÖKAD DIGITALISERING, SERV ICE OCH VERKSAMHETSKUNSKAP KVALITETSSÄKR A
KONTAKTEN MED KOMMUNEN VIA E-POST
Bedömning
Delvis uppfyllt

16

Prognos
Uppfyllt
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Kommentar: Kommunen arbetar med att byta ut e-postsystem. Detta väntas leda till en kvalitetsförbättring i
kontakten med kommunens invånare och utveckla verktyget för medarbetarna. Åtagandet bedöms
genomföras under året.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

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

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

48,00%

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

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

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

17

Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

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

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

81

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

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

69

Svarskvalitet (%)

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

67
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PRIORITERAT MÅL

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

Prognos

I hög grad uppfyllt

Uppfyllt

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

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Framtagen
handlingsplan/ej
framtagen handlingsplan

Framtagen
handlingsplan

Framtagen
handlingsplan

-

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

Prognos

I hög grad uppfyllt

Uppfyllt

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

18

Utfall per 190831

Mål 2019
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2018 per 181231

Antal verksamheter som
omfattas av lagen om
valfrihetssystem

Inga nya verksamheter

Öka jämfört med 2018

2

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

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

Prognos

Helt uppfyllt

Uppfyllt

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

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Antal genomförda
digitala projekt

1

Fler digitala projekt

Ej uppmätt

Andelen
tillsvidareanställda inom
äldreomsorgen

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

Öka jämfört med 2018

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

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

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

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

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

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Informationsindex för
kommunens webbplats Förskola

Redovisas i årsbokslut

Ökajämfört med 2018

87

Utvecklat digitalt stöd

1

1

-

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

Prognos
Ej uppfyllt

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

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Genomförd
lokalplanering med
skolfokus

Ej genomförd
lokalplanering

Genomförd
lokalplanering

-

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

Prognos

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

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

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Genomförd/ej
genomförd analys

Ej genomförd analys

Genomförd analys

-

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

Prognos
Uppfyllt

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

23

Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

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

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

71,4

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

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

76,7
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PRIORITERAT MÅL

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

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

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

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Antal
kommunikationsinsatser
som genomförs kring
kommunens fritids- och
föreningsutbud

17

Målsättning KS
flerårsstrategi: Minst 6

-

Målsättning
stabsavdelning: 8

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

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

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

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Deltagartillfällen i
idrottsföreningar,

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

34 (2017)
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antal/inv 7-20 år

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

Prognos

I hög grad uppfyllt

Uppfyllt

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

25

Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Nöjd Medborgar-Index Kultur

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

60
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PRIORITERAT MÅL

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

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

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

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Antal genomförda
digitala
infrastruktursatsningar

5

Målsättning: Öka jämfört
med 2018

-

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

Prognos
Uppfyllt

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

27

Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal meter gång och
cykelväg

Inget utfall kan redovisas
i delårsbokslut

Öka jämfört med 2018

85,3
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PRIORITERAT MÅL

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

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

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

Utfall

Mål 2019

2018

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

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

45 (2017)

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

Prognos
Ej uppfyllt

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

29

Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Framtagen plan/ej
framtagen plan

Ej framtagen plan

Framtagen plan

-
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PRIORITERAT MÅL

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

Prognos

Helt uppfyllt

Uppfyllt

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

Utfall per 190831

Antal kommunala
laddstolpar

Fråga ställd till Alingsås
energi

Mål 2019
Öka jämfört med 2018

2018 per 181231
4

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

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

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

30

Titel

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Antal upphandlingar
med förnybar
energiproduktion

Inget utfall kan redovisas
i delårsbokslut

Öka jämfört med 2018

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

Uppfyllt

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

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Andel upphandlingar av
ekologisk mat i
förhållande till annan
mat

Inget utfall kan redovisas
i delårsbokslut

Öka jämfört med 2018

Ej uppmätt

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

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

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

Utfall per 190831

Mål 2019

2018 per 181231

Andel upphandlingar av
miljöklassade fordon i
förhållande till andra
fordon

Inget utfall kan redovisas
i delårsbokslut

Öka jämfört med 2018

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

Prognos

Påbörjad

Ej genomfört

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

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

Prognos

Påbörjad

Ej genomfört

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

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

Prognos
Genomfört

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

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

32

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

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

Prognos
Ej genomfört

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

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

Prognos
Genomfört

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

Prognos
Ej genomfört

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

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

Prognos
Genomfört

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

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

Prognos
Genomfört

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

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

Prognos
Genomfört

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

Prognos
Ej genomfört

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

12. SAMTLIGA NÄMNDER OCH BOLAGSSTYRELSER GES I UPPDRAG ATT SE ÖVER SIN
VERKSAMHET UR ETT INTEGRATIONSPERSPEKTIV I SYFTE ATT FÖRESLÅ LÄMPLIGA
INSATSER I KOMMUNENS SAMLADE INTEGRATIONSARBETE
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

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

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

Prognos
Genomfört

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

Genomfört

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

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

Prognos
Genomfört

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

16. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT TA FRAM EN STRATEGI FÖR HUR DIGITALA
LÖSNINGAR GENOM EXEMPELVIS ARTIFICIELL INTELLIGENS KAN INFÖRAS I SYFTE ATT
MINSKA ADMINISTRATIONEN
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Kommunstyrelsens del i uppdraget är framför allt att stötta respektive nämnd med teknisk
kompetens i framtagande av deras digitala verktyg och lösningar för automatisering. Under hösten kommer ITavdelningen genomföra en specifik insats gällande Robotic Process Automation (RPA) och stötta delar av
organisationen med passande centralt verktyg för att automatisera regelstyrda återkommande arbetsuppgifter
som utförs med dator.
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17. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT SE ÖVER KOMMUNENS SAMLADE
VERKSAMHET I SYFTE ATT FINNA KOSTNADSBESPARANDE EFFEKTIVISERINGAR OCH
ÅTERKOMMA MED FÖRSLAG INFÖR KOMMANDE ÅRS FLERÅRSSTRATEGIBEREDNING
Status
Påbörjad

Prognos
Ej genomfört

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

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

Prognos
Genomfört

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

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

Prognos
Genomfört

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

Prognos
Genomfört

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

21. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA STYRNINGEN I
KOMMUNKONCERNEN GENOM ATT BLAND ANNAT REVIDERA STYRMODELLEN I SYFTE
ATT HA EN TYDLIG KOPPLING TILL VISION OCH VÄRDEGRUND
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

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

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

Prognos
Genomfört

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

Prognos
Genomfört

Kommentar: Kommunledningskontoret har haft ett flertal dialoger med tjänstemän från Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB kring uppdraget. Nuvarande ägardirektiv tillåter fastighetsförsäljningar, varvid ingen
revidering av ägardirektiven är nödvändiga. Bolaget arbetar kontinuerligt med försäljning av
näringslivsfastigheter. Uppdraget bedöms därmed vara genomfört.

24. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT I SAMVERKAN MED
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB GÖRA EN ÖVERSYN INKLUSIVE
KONSEKVENSANALYS AV DET KOMMUNALA FASTIGHETSBESTÅNDET I SYFTE ATT UPPNÅ
EN OPTIMAL FÖRVALTNINGSFORM
Status
Påbörjad

Prognos
Ej genomfört

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

40

Page 142 of 447

Internkontroll
Kontrollmomenten ska enligt flerårsstrategin genomföras tre gånger per år. Vid delårsbokslutet sker
årets andra internkontrolluppföljning och avser januari till augusti 2019. I år har uppföljning av
ärenden tillkommit som ett nytt kontrollmoment.
Kontrollmoment
Vi följer inte ramavtal
Vi kan inte säkerställa att villkoren i upphandlade avtal följs
Löneglidning
Uppföljning av bolagens ägardirektiv
Kontroll av moms
Uppföljning ärenden
Kontroll av representation
Kontroll av leverantörsfaktura
Leasingavtal

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

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

Verksamhetens intäkter

Budget 2019 DelårsPrognos helår Avvikelse
bokslut 2019
prognos/
budget
2019

DelårsDifferens
bokslut 2018 2018/2019

60 601

39 503

58 075

-2 526

44 337

-4 834

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

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

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

7 536
-104
1 053
-3 874

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

-1 992
574
1 350
-556

-156 392

-89 647

-151 781

4 610

-89 024

-623

Verksamhetens
nettokostnader

-95 791

-50 144

-93 707

2 084

-44 687

-5 457

Kommunbidrag
Finansnetto

95 631
160

63 754
127

95 631
153

0
-7

57 421
118

6 333
9

0

13 737

2 077

2 077

12 851

885

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader

Årets resultat

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

0

Prognos helår

0

Avvikelse

0

Delårsbokslut
2018

0

Differens
2018/2019

0

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

Drift exploatering
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget Delårsbokslut
2019
2019

Prognos
helår

Avvikelse
prognos/budget
2019

Delårsbokslut
2018

Differens
2018/2019

5 080

26 892

28 036

22 956

697

26 195

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-5 828
0
-360
808

-3 272
0
-1 567
-5 652

-3 511
0
-4 697
-5 788

2 317
0
-4 337
-6 596

-2 640
0
-802
260

-632
0
-765
-5 912

Verksamhetens kostnader

-5 380

-10 490

-13 996

-8 616

-3 181

-7 309

Verksamhetens
nettokostnader

-300

16 402

14 040

14 340

-2 484

18 885

Kommunbidrag
Finansnetto

300
0

200
142

300
142

0
142

667
-3

-467
146

0

16 744

14 483

14 483

-1 820

14 924

Årets resultat

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

Budget
2019

Delårsbokslu Prognos
t 2019
helår

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

24 270

4 052

5 500

0

Konstgräsplaner

0

89

89

-89

Skateanl Sollebrunn

0

51

51

-51

Julbelysning centrum

0

4

4

-4

5 000

0

2 500

2 500

13 770

3 908

6 416

7 355

Expansionsinvestering
Cykelbaneutbyggnad

KS Digitalisering
-varav exploatering

500

0

0

500

Nordöstra Stadsskogen

2 500

0

0

2 500

T3 bergkullegatan

2 850

72

250

2 600

800

1 773

1 950

-1 150

Gata Knektegårdsg

0

1

1

-1

Cirk grankulleg 55-59

0

481

560

-560

Kvartersmark gran.g. 55-59

0

-55

165

-165

Skårsv. Gata-GC

7 000

1 276

2 320

4 680

Lekplats Skårsv

0

322

580

-580

Krangatans förlängning

0

12

500

-500

Noltorp 1:6

0

15

50

-50

Hjortmarka

0

4

34

-34

Inköp markreserv

0

5

5

Kristallen

T2 Norra delen Tomtebog

Övrigt

120
0

0

0

0

0

0

0

0

10 500

5 436

7 698

2 802

800

317

500

300

Tjänstekatalogen

4 700

3 022

4 700

0

Fastigheter

3 000

0

400

2 600

Ombygg café folkets park

2 000

2 098

2 098

-98

Anpassningsinvestering

3 300

2 013

3 300

0

IT-infrastruktur
Totalt utgifter

0

0

3 113

2 323

217

1 796

5 878

5 623

-5

Inventarier

1 359

120

Imageinvestering
Reinvestering

2 548

3 300

2 013

3 300

0

38 070

11 501

23 058

15 012

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

Antal anställda årsarbetare
115
110
105
100

Årsarbetare (tillsvidare)

95

Årsarbetare (månadsanställda)

90
85
80
2015

2016

2017

2018

2019

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

Personalomsättning
Kommunledningskontoret

Kommunen
21,8%

15,5%
5,7%

7,2%

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

5,1%
2015

9,2%

3,1%
2016

2017

1

2018

2019

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

3

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

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

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

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

2
3
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Sammanfattande analys
Kommunstyrelsens verksamhet har under det första två tertialen fokuserat på att anpassa sig till den
nya organisationen och på att genomföra politiska uppdrag och åtaganden. Det är en lägre andel än
önskat av såväl uppdrag som åtaganden som bedöms uppnås innevarande år. Det är dock en
majoritet av de 24 uppdragen som verkställts och de flesta av de 38 åtaganden som sträcker sig över
planperioden bedöms ha påbörjats.
Internkontrollen är genomförd enligt plan och inga alarmerande avvikelser har noterats även om det
finns förbättringspotential. Det pågår åtgärder för att åtgärda noterade observationer.
Den ekonomiska uppföljningen visar på goda resultat där utfallet för perioden uppgår till + 13,7 mnkr
och årets prognos till + 2,1 mnkr. Åtgärder har skett för att skapa ett utrymme att politiskt prioritera
medel. Bland annat till bidrag, utredningar och övrigt tillkommande frågor som uppstår under året.
Utrymmet som finns tillgängligt för politisk prioritering är medräknat i prognosen och vidare
kommunikation kring detta sker under hösten.
Antalet tillsvidareanställa har ökat jämfört med tidigare år, men det förväntas samtidigt finnas ett
antal vakanta tjänster som inte återbesätts under året. Omräknat till årsarbetare väntas
bemanningen vara ungefär elva årsarbetare lägre än budget. Sjukfrånvaron är något högre än
tidigare år där den framförallt har ökat för anställda över 50 år.
Huvudfokus för tillväxtväxtområdet är att sätta igång arbetet med de fyra tillväxtområdena, vilket gör
att andra åtaganden har riktas mindre fokus. Ett arbete med att exploatera mark till försäljning ser ut
att finansiera tillväxtprogrammets genomförande, vilket är i linje med politiska mål. Ett positivt netto
av kommunens tomtförsäljning stärker kommunens resultat och analyseras vidare i kommunens
samlade bokslut.
Fokus på digitaliseringsarbetet pågår tillsammans med förvaltningarna för att ta fram en plan på hur
avsatta investeringsmedel för att digitalisera kommunens verksamheter bäst kan nyttjas. En
återrapportering kring arbetet kommer att ske i samband med årsbokslutet.
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Protokoll
Kultur- och utbildningsnämnden
2019-09-24
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Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-09-24
Plats och tid

Lokalen Stampen, Utbildningens hus
kl. 14:00-17:00

Beslutande

Gunnevik Anne (L) (ordförande)
Jan-Erik Gustavsson (S)
Moheeb Youda (S)
Jonathan Bessou (M)
Ali Said (C)
Elof Dimenäs (L)
Jan Gustafsson (V)
Ann Denty (V)
Otto Stryhn (SD)
Sven-Erik Dahlgren (KD) ersätter Kent Perciwall (KD)
Rebecka Gustin (S) (vice ordförande)
Birgitta Larsson (S) ersätter Håkan Stern (S)
Dennis Alvdén (M)

Ej tjänstgörande
ersättare

Dimitrios Diamantopolos (S)
Linn Wirdemo (M)
Per Palm (L)

Övriga deltagare

Anneli Schwartz (Förvaltningschef)
Katrin Löfqvist (Sekreterare)

Utses att justera

Rebecka Gustin

Justeringens plats och
tid

Kungsgatan 9 , 2019-09-24 17:30

Sekreterare

......................................................................................................
Katrin Löfqvist

Ordförande

................................................……………………………………….
Anne Gunnevik

Justerande

................................................……………………………………….
Rebecka Gustin

Paragrafer

§97

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kultur- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2019-09-25

Datum för anslags
2019-10-17
nedtagande
Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kungsgatan 9
.................................................
Katrin Löfqvist

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page
Sida157
2 avof4 447

Utdragsbestyrkande

Protokoll

§ 97 2019.306 KUN

Delårsbokslut 2019 kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har kultur- och utbildningsförvaltningen upprättat
ett delårsbokslut per den 31 augusti för Kultur- och utbildningsnämnden. Delårsbokslutet är upprättat
enligt de centralt angivna anvisningarna. Vilket även innebär att plan för nämndens demokratiarbete
finns med samt de uppdrag som givits nämnden enligt kommunfullmäktiges flerårsstrategi.

Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 september angett följande:

Delårsbokslutet innehåller förutom uppföljning av mål, ekonomi, uppdrag och personal även
uppföljning av den interna kontrollen.

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett positivt resultat om 7,4 mkr. Resultatet
beror främst på säsongsvariation inom personalkostnaderna, det vill säga semesterskuld om 9,1 mkr,
som på helår ej väntas visa någon avvikelse. Exkluderat semesterskuld uppvisar nämnden ett negativt
resultat om 1,7 mkr där de största negativa avvikelserna finns inom Nolhaga Parkbad (1,9 mkr) och
AME (1,3 mkr).

På helår förväntas ett negativt resultat om 2,9 mkr där ökade kostnader inom interkommunal ersättning
för ökat elevantal under höstterminen samt driftsresultat för Nolhaga Parkbad och AME stå för den
negativa avvikelsen.

Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 18 september
§ 50. Arbetsutskottet för kultur, fritid, turism och evenemang har behandlat ärendet den 18 september
§ 35.

Efter arbetsutskottens sammanträde har ny prognos lämnats, på grund av att nämnden erhåller
schablonersättning för ensamkommande unga. Ny prognos för resultat på helår är -735 tkr.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Protokoll

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet för 2019 och översänder det till
kommunstyrelsen.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Delårsbokslut
Kultur- och utbildningsnämnden
2019
Antagen av Kultur- och utbildningsnämnden 2019-09-24 § 97
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Delårsbokslut 2019
Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet
Kultur- och utbildningsnämnden (KUN) är sedan den 1 januari 2019 en nyinrättad nämnd
inom den politiska organisationen i Alingsås kommun. Under perioden har den nya
organisationen implementerats där även Arbetsmarknadsenheten (AME) ingår från och
med 2019. Nämnden ansvarar för fyra större verksamheter vilka består av 13 enheter.
Under året arbetar dessa enheter med att genomföra de 20 riktade uppdrag som
kommunfullmäktige tilldelade nämnden i flerårsstrategin samt mål och åtaganden.
Under årets första åtta månader har följande aktiviteter inom huvuduppdraget genomförts:

Kultur, turism och evenemang
För jubileumsåret 2019 fick Alingsås möjlighet till en nygammal mötesplats när Nolhaga
slott kunde öppna dörrarna för allmänheten den första helgen i maj. Nolhaga slott har
under jubileumsåret fungerat som en modern mötesplats där verksamhet och innehåll
skapas tillsammans med andra. Dräktutställningen ”Sammet, pärlor och galej” och de
lokala konstföreningarna har genom samverkan utvecklat slottet till en plats för kunskap,
kultur- och fritidsliv. Utöver utställningarna har ett café öppnat i bottenvåningen och
turistenheten har flyttat sin verksamhet till slottet. Inom ramen för kommunens 400-års
jubileum anordnades för första gången en barnkulturfestival i och i anslutning till slottet.
Årets sommarlovsaktiviteter och delar av Potatisfestivalen kunde också arrangeras i slottet
och i parken, där även Nationaldagen firades.
Nämnden har beslutat att anpassa de meröppna öppettiderna i Kulturhuset från den 1
april för att säkerställa en säker och trygg plats för besökarna. En utvärdering av de nya
öppettiderna har visat att önskad effekt har uppnåtts och inga negativa synpunkter har
erhållits. Kulturhusets höstprogram har presenterats under augusti och där återfinns
programpunkter som riktar sig till alla åldrar och Alingsås 400-års jubileum
uppmärsammas på flera sätt. I jubileets anda skapades Salong Alingsås, en
konstutställning med och för alingsåsare. Satsningar för att skapa digital delaktighet
fortgår. Planeringen av höstens ”Kulturnatta” pågår där årets tema är rymden.
Tidigare års investeringar i Palladium har fått önskad effekt genom fler bokade
föreställningar och aktiviteter.

Anläggning och fritid
Under vecka 10 öppnade Nolhaga Parkbad sin verksamhet. Efter invigningen är
verksamheten i full gång och under våren samt sommaren har Nolhaga Parkbad bedrivit
simskola för barn och simundervisning för skolelever.
2
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Sammantaget har Nolhaga Parkbad haft 58 744 besökare fram till den sista augusti. Det
betyder att det varit omkring 11 500 besökare per månad. Ett arbete har också genomförts
för att trygga säkerheten i anläggningen i form av upprättande av säkerhetsrutiner och
kompetensutvecklingsplaner som bland annat fastställts av nämnden i juni (2019-06-18 §
88). Tillsammans med personalavdelningen har det utformats en möjlighet för anställda i
kommunen att använda sitt friskvårdsbidrag vid Nolhaga Parkbad på olika sätt.
Nämnden ansvarar för skötsel av kommunens EU-bad. Det betyder bland annat att man
utför vattenprov i syfte att säkerställa att badvattnet håller rätt kvalitet. Förvaltningen har
efterlevt de upprättade rutinerna för provtagning och under sommarmånaderna visade tre
provtagningar på otjänligt vatten då förekomst av bakterien E-coli uppvisades. Detta
medförde att kommunen avrådde från bad tills det att proverna visade på normala värden
igen.
Gräfsnäs slottspark ideell förening mottar nämndens föreningsbidrag för att genomföra
verksamhet i Gräfsnäsparken och ruinen under 2019. Under sommaren har bland annat
nationaldagsfirande ägt rum i parken och ruinen och parkområdet har hyrts ut till externa
parter under sommarperioden. De guidade turerna i Gräfsnäs slottspark har utvecklats
genom att tio guider har genomfört Turistrådets värdskapsutbildning.

Verksamhet Integration och arbetsmarknad
Att bosätta och stötta nyanlända flyktingar enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning (nedan kallad bosättningslagen) har fortlöpt enligt
plan. Alingsås kommuns fördelningstal under 2019 är 59, det vill säga att kommunen
ansvarar för att bosätta 59 personer enligt bosättningslagen under året. 67 personer har
kommit till kommunen fram till 31 augusti, varav 26 av 59 stycken är bosatta enligt
bosättningslagen. Bosättningen följer lagd plan där alla inom fördelningstalet
prognostiseras kunna bosättas under året.
Runt 30 personer av fördelningstalet på 59 personer prognostiseras utgöras av
kvotflyktingar. Kvotflyktingar är särskilt utvalda av FN:s flyktingorgan någonstans i världen
och kräver mer resurser i hela kommunen än personer som självmant flyttar till landet och
kommunen. Fram till 31 augusti har tolv kvotflyktingar mottagits i kommunen.
Det totala prognostiserade mottagandet är 110 individer att jämföra med prognos om cirka
100 individer. Detta är dock inget som nämnvärt påverkar budget eller verksamhet men är
en minskning jämfört med föregående år då 162 individer mottogs.
Arbetet med att anpassa Arbetsmarknadsenhetens verksamhet i enlighet med
kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2019-2020 och tilldelad budget (10,4 mkr till 4,3 mkr)
fortlöper enligt nämndbeslutad handlingsplan (2019-03-20 § 42). Ytterligare beskrivning av
omställningsarbete beskrivs under ansnittet ”omedelbara åtgärder” nedan. Deltagarantalet
3
Page 162 of 447

vid Arbetsmarknadsenheten har varit densamma under perioden som föregående
budgetår trots nedskärning av budget.
I Alingsås kommun fanns det per den 31 mars 13 unga (Migrationsverket) före detta
ensamkommande i asylprocess vilka är kopplade till den nya gymnasielagen. Personer i
denna målgrupp får enbart dagsersättning från Migrationsverket som ska täcka livsmedel.
De ensamkommande i asylprocess erbjuds utbildning och övrigt stöd i Alingsås kommun
utan ersättning från Migrationsverket. Under perioden har ett fyrtiotal ungdomar erhållit
uppehållstillstånd enligt lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial
nivå, även kallad gymnasielagen. Denna målgrupp betraktas därmed som alla ungdomar i
Sverige som studerar på gymnasial nivå och har den termin de fyller 20 år rätt att söka
studiemedel från CSN i form av bidrag och lån. Fyra ungdomar har beviljats
försörjningsstöd då de är under 20 år. Kommuner ska enligt 2 kap 3 § kommunallagen
(2017:725) tillämpa likställighetsprincipen och behandla kommunmedlemmar lika, om det
inte finns skäl för något annat. Principen innebär att lika fall ska behandlas lika och att
olika fall ska behandlas olika. Detta innebär att en person som studerar och har rätt till
studiemedel från CSN för sin försörjning inte ska beviljas bidrag som inte en annan
studiemedelberättigad person inte har rätt att ta del av.
Förberedelser för att renovera och utrusta Actusgården i syfte att modernisera och
anpassa lokalerna för att möta målgrupperna nyanlända, unga och arbetssökandes behov
pågår.

Verksamhet Utbildning
Alströmergymnasiet
Verksamheten vid Alströmergymnasiet fortsätter att sänka nettokostnaderna vilket är ett
direkt resultat av de senaste årens planerade och behovsrelaterade effektiviseringar som
skett. Under åren 2016 till 2018 har Alströmergymnasiet sänkt sin nettokostnadsavvikelse
från 7,3 % till -0,7 %.
Inför läsåret 2019/2020 beslutade nämnden att erbjuda 407 platser på 11 nationella
program för årskurs 1. Det goda söktrycket innebar att det vid läsåret 2019/2020 förväntas
finnas 1 100 elever vid Alströmergymnasiets nationella program. Beredskap finns för att
placera elever i behov av plats. Andelen elever bosatta i Alingsås som är antagna på
Alströmergymnasiet 2019 är 73 % och det är samma siffror som för 2018. I jämförelse
med övriga GR-kommuner är detta en hög andel. Inför höstterminen kommer inga elever
att studera vid det fjärde tekniska basåret på grund av lågt söktryck samt avsaknad av
behörighet av de som sökte utbildningen.
Under våren har nämnden som huvudman haft två dialogdagar med rektorerna vid
Alströmergymnasiet och vuxenutbildning i syfte att säkerställa styrkedjan mellan
rektorerna och nämnden som huvudman. Nämndens presidium deltog även vid
Skolriksdagen.
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Under perioden har Skolinspektionen genomfört följande granskningar:
 Tematiskt kvalitetsgranskning på studie- och yrkesvägledningen på yrkesprogram
 Tematisk kvalitetsgranskning av flexibelt och individanpassning inom kommunal
vuxenutbildning på gymnasialnivå
 Tematisk kvalitetsgranskning av undervisning i yrkesämnet ellära
Nämnden har fått möjlighet att yttra sig i de två förstnämnda ärendena. Med anledning av
granskning av studie- och yrkesvägledningen reviderade nämnden Plan för studie- och
yrkesvägledning, 2019-03-20, § 41. Den sistnämnda granskningen genomfördes endast
på skolenhetsnivå och avslutades utan att några åtgärder behövde vidtas. Samtliga
skolinspektionsgranskningar har avslutats utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av
huvudman eller rektor.
Skolverket har tilldelat Alströmergymnasiet certifikatet för hållbar utveckling för sitt arbete
med hållbarhetsfrågor.
Introduktionsprogrammen
I oktober 2018 var det 135 elever inskrivna vid introduktionsprogrammens (IM-program)
olika inriktningar. I juni 2019 var siffran 122 elever där minskningen berodde på byte av
bostadsort och skola eller studieuppehåll på grund av arbete eller hälsoskäl. Flera elever
vid språkintroduktionen flyttade också från Sverige på grund av negativt besked i
asylprocessen. Inför september månad beräknas antalet elever vid IM-programmen vara
115 elever. Detta motsvarar en minskning av 20 elever jämfört med samma tid föregående
år. Minskningen beror till största delen på att elever gått vidare från
introduktionsprogrammen till nationella gymnasieprogram eller andra utbildningsvägar och
att nya språkintroduktionselever inte tillkommer i samma omfattning. Mot bakgrund av ett
minskat elevantal har IM-organisationen kunnat effektiviseras så personal bland annat kan
arbeta med den nya funktionen ”En väg ut” och i arbetet med ”gynnsamma aktiviteter” för
målgruppen. Nämnden antog den 18 juni § 81 en Utbildningsplan för
introduktionsprogrammen vid Alströmergymnasiet. Denna plan säkerställer elevens
individuella plan för att på kort och lång sikt kunna söka till ett nationellt program eller
komma i sysselsättning. Planerna kommer även kunna underlätta nämndens ekonomiska
prognoser för denna grupp av elever då en schablon för kostnader kommer att införas.
Det kommunala aktivitetsansvaret
Inom det kommunalal aktivitetsansvaret (KAA) följs de ungdomar upp i åldersgruppen 1620 år som ej är i utbildning eller sysselsättning. Detta innebär att nämnden följer upp
samtliga unga som ej finns inom gymnasieantagningen.



34 ungdomar har studiebevis från gymnasieskolan. Alla har blivit kontaktade och
fått det stöd de behöver för att slussas vidare.
39 ungdomar studerar enligt uppgift på annan ort. Dessa har kontaktats för att
säkerställa att de startar sina studier på erbjuden plats.
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22 ungdomar har i nuläget en handlingsplan inför hösten med gruppaktiviteter på
”Din väg”, praktik eller andra gynnsamma insatser. I tillägg kartläggs ett tiotal
ungdomar som är nyinflyttade eller hemmasittare.
Ett 70-tal ungdomar följs upp då de förnärvarande har annan sysselsättning så
som arbete, studier eller vårdinsatser. I denna grupp finns troligen 20 - 30
ungdomar som behöver extra stöd.

I nuläget är analysen att behoven inom KAA hösten 2019 kommer att likna de som
redogjordes för i maj 2019. Totalt 50 – 60 ungdomar i kommunen kommer att behöva stöd
inom aktivitetsansvaret under hösten. En utmaning är att nå fram till de uppskattningsvis
20 - 30 ungdomar som tackar nej till stöd alternativt söker arbete utan resultat. I den
gruppen döljer sig ungdomar som sitter hemma och egentligen är i behov av insatser för
att komma vidare. Under hösten kommer verksamheten för det kommunala
aktivitetsansvaret att flytta till Arena Elvas lokaler för att samla kompetens och resurser
riktade till målgruppen. Det delvis nya arbetssättet kommer omfatta såväl personal från
IM-programmen som Arbetsmarknadsenheten och kommer leda till tätare uppföljningar av
ungdomarna samt erbjuda ett ökat utbud av alternativ för dessa.
Arena Elva
Vid Arena Elva har en förstärkning inom personalgruppen anställts för att kunna möta
målgruppen både dag- och kvällstid med motivationshöjande insatser samt en meningsfull
fritid. Nämndens vänortssamarbete med ungdomar från Norden kommer att genomföras
under hösten i Alingsås. Ungdomsrådet och ungdomsfullmäktige har arbetat med att
uppmärksamma Alingsås 400-års jubileum.
Kulturskolan
Inför höstens terminsstart i kulturskolan deltar 850 elever i undervisning fördelat på 1000
platser. I år firar kulturskolan 60 år vilket firas med ett extra öppet hus i november som
syftar till att nå nya målgrupper. Allsångsprojektet firade i våras 10 år. Kulturskolans elever
deltar på olika sätt vid firandet av Alingsås 400-års jubileum.
Vuxenutbildningen
Vid Campus Alingsås har fyra antagningsomgångar genomförts till studier på
grundläggande och gymnasial nivå. Till vuxenutbildningen på grundläggande nivå sker en
stadig ökning av antalet elever. Den största delen av dessa elever har avslutat sina SFIstudier och går vidare i sina studier på grundläggande nivå.
På vuxenutbildningen på gymnasial nivå är trenden något annorlunda. Antalet elever vid
utbildning på gymnasial nivå ökar inte, men fler elever önskar läsa distanskurser. Detta är
troligen ett resultat av den rådande högkonjunkturen där det finns gott om sysselsättning
på arbetsmarknaden. I detta läget är det färre som sysselsätter sig med utbildning.
Inom SFI-utbildningen fortsätter trenden med en minskning av antalet elever. Denna
tendens beror på att antalet nyanlända i kommunen har minskat och idag är det omkring
180 elever som studerar vid SFI, vilket ska jämföras med omkring 210 elever år 2017.
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Inom vård- och omsorgsutbildningen sker en ökning av elever och valideringarna inom
området. Kockutbildningen är också en utbildning med hög efterfrågan. Den
yrkesutbildning som minskar något är ”Plåt och Svets” där söktrycket är bra men antalet
behöriga sökanden minskar vilket medför att det är svårt att fylla utbildningen. Detta
medför att förkunskaperna gällande svenska och matematik kommer att förändras inför
antagningsomgång 2020.
Överlag är det en god efterfrågan på yrkesutbildningar med språkstöd, vilket stämmer
överens utifrån rådande arbetslöshet. Det är fortsatt en låg total arbetslöshet men bland
utrikesfödda är arbetslösheten relativt hög.
Campus Alingsås erbjuder nätbaserade kortkurser inom olika ämnen bland annat
programmering eller datakurser inom de vanligaste programmen. De har tagits fram i
samverkan med lokala företag.

Övergripande
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 18 juni § 85 att funktionen “En väg ut”
skulle införas på Arbetsmarkandsenheten. Denna kommer att startas upp i september
månad med syfte att kanalisera all kontakt och kunskap inom arbetsmarknadsområdet i
kommunen.
Under årets sommarlov har avgiftsfria sommarlovsaktiviteter genomförts i tätorten och i
kommunens norra delar. Förvaltningen arbetar med att uppdatera såväl
registerförteckningar i enlighet med GDPR som dokumenthanteringsplan.

Nyckeltal
När det gäller verksamhet Utbildning följer Kultur- och utbildningsnämnden upp resultatet
från ”öppna jämförelser” för gymnasieskolan. I rapporten jämförs nyckeltal om
studieresultat och resurser på kommunnivå. Studien beskriver resultat på ett urval och ger
en bild av gymnasieskolans genomströmning inom tre och fyra år. Ungdomars etablering i
arbete och fortsatta studier visar status två år efter gymnasieskolan. Nämnden följer också
upp ”GR-enkäten” vilket är en regiongemensam elevenkät. I denna rapport undersöks
elevers upplevelse av trygghet och trivsel.
Varje år skickar nämnden in relevanta nyckeltal till Kungliga biblioteket. Dessa rör
bibliotek- och programverksamhet på Kulturhuset. Myndigheten för kulturanalys samlar in
statistik gällande museer. Dessa återfinns bland annat via hemsidan KOLADA (kolada.se).
För verksamhet Integration och arbetsmarknad följs nyckeltalen avseende antal bosatta
med förstahandskontrakt upp särskilt. Detta då denna information visar på tillgång och
möjlighet till bostad för flera målgrupper samt prognostiserade följder för Socialnämnden.
Därutöver sker en uppföljning av antalet personer som går ut i jobb via AME i jämförelse
med tidigare år samt vilka grupper. Även tidsaspekten följs upp, det vill säga inskrivning
och utskrivning vid AME då det påverkar kommunens övergripande ekonomi.
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Nämnden följer också upp Migrationsverkets så kallade fördelningstal där myndigheten
anvisar nyanlända till kommuner för mottagning och bosättning.

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


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



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



Arena Elva har ett kontinuerligt samarbete med Ungdomsrådet, som
sammanträder varje vecka i fritidsgårdens konferenslokal med närvaro och stöd av
Arena Elva-personal. Ungdomsfullmäktige sammanträder två gånger per år.
Ungdomsfullmäktige har även medarrangerat en demokratidag med temat psykisk
ohälsa.



Via Ungdomsrådet fördelas bidraget ”Kronan på verket” som ger ungdomar
möjligheter att själva skapa inflytande över fritidsaktiviteter. Föredelning av bidrag
lämnas till aktiviteter som ungdomarna själva planerar och genomför.



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


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



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



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



Kulturhuset genomförde förtidsröstning till EU-parlamentet i maj.

Åtaganden
Arbetet med nämndens åtaganden och uppdrag fortgår enligt plan.

Mål 1. I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande
INDIKATOR 1.1 MEDBORGARNAS UPPLEVELSE AV HUR TRYGGT DET ÄR I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRAS
Nämndens åtagande
KUN ÅTAR SIG ATT UTVECKLA INTEGRATIONSSKAPANDE ARBETSMETODER INOM FLERA OMRÅDEN
KUN KOMMER INOM BUS-SAMVERKAN GENOMFÖRA INTEGRATIONSFRÄMJANDE INSATSER
Åtagandena baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:
KUN ges i uppdrag att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som kan implementeras inom flera områden samt
stärka Arena 11:as integrationsinsatser (uppdrag 9)
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KUN ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet (uppdrag 14)
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att
föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade integrationsarbete (uppdrag 19)
Nyckeltal
Nyanländas upplevelse av delaktighet i samhället (Integrationsavdelningens undersökning)
Antal insatser och aktiviteter som genomförts
Målsättning
Ska öka jmf med 2018 samt implementeras

Bedömning delårsbokslut
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Nämnden arbetar med att nyttja fler personalresurser över de olika verksamhetsgränserna
för att nå ett samlat integrationsskapande arbete så att frågor och insatser hanteras av rätt
komptens. Detta har bland annat möjliggjorts genom övertagandet av kommunens
Arbetsmarknadsenhet:
-

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

-

En samverkan mellan Campus SFI-lärare och personal vid
Arbetsmarknadsenheten har inletts avseende språk och strukturer för att komma i
arbete eller praktik.

-

Samverkan mellan Campus SFI-arbetslag, Arbetsmarknadsenheten och
Integrationsavdelningen pågår avseende målgruppen unga genom DUA
(Delegationen för unga och nyanlända till arbete). Denna samverkan har lett fram
till att tre olika jobb- och praktikspår startats upp i samverkan med näringslivet.
Denna form av insats kommer att utvecklas framöver och har hittills resulterat i att
tre personer har gått ut i arbete på företaget Green Landscaping. I samverkan med
företaget ISS deltar tre personer i ett projekt där arbete varvas med SFIundervisning. Två har avbrutit projektet då de erhållit anställning hos ISS. Utöver
detta har en grupp startats upp för kvinnor som stått långt ifrån arbetsmarknaden
och där har fyra individer gått ut på praktik.

-

Samarbetet mellan IM-språk och Integrationsavdelningen har intensifierats genom
att schemalagda träffar genomförts i syfte att informera om jämställdhet och övrig
samhällsinformation. Sju ungdomar har träffats under en 12 veckorsperiod och
konceptet kommer att blir en obligatorisk del i integrationsarbetet.
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Det förebyggande ungdomsarbetet har genomgått en översyn. AME kommer från
och med september arbeta mer integrerat i kommunens övriga ungdomsarbete.
Bland annat som en aktiv aktör i de ”alternativa skoldagar”/gynnsamma
aktiviteterna som skrivits fram i IM-elevernas utbildningsplan. Arena Elva och
Acutsgården kommer utgöra samlingsplatser för kommunens ungdomar och för de
professioner som ansvar för målgruppens lärande och utveckling.
-

I kommunen finns en grupp unga om 13 stycken i åldrarna 21-24 år som inte har
fått beslut om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Då de är över 20 år kan de
inte studera vid Alströmergymnasiets IM-program. En stor del av gruppen har
däremot givits möjlighet att studera på olika yrkesutbildningar inom
vuxenutbildningen.

-

Verksamhetsgemensamma satsningar på sommarlovsaktiviteter för att främja
inkludering har genomförts under sommaren. Extra stöd har givits till de nyanlända
familjer som anlänt till kommunen strax innan och under sommarmånaderna för att
dessa ska kunna delta i sommarlovsaktiviteterna.

-

Vid genomförande av Potatisfestivalen har föreningsbidrag tilldelats elva föreningar
och två studieförbund för att bidra med praktiskt arbete under festivalen eller
anordna event. För att erhålla bidrag skulle föreningen inkludera nyanlända i
arbetet.

-

Det civila samhället är involverade i Integrationsavdelningens introduktionsprogram
gällande nyanlända som ännu inte fått sina personnummer, är föräldralediga eller
av någon annan anledning inte har påbörjat ordinarie SFI-studier. Programmet
kallas för ”SFI-basic” och innebär att deltagarna får möjlighet att träna och utbilda
sig i svenska samt utföra hantverksarbete. PRO och Studiefrämjande i samverkan
med lärare möjliggör programmet. Under våren har tolv personer deltagit i denna
verksamhet.

-

Under hösten startar en elevhälsosamverkan mellan Integrationsavdelningen och
vuxenutbildningen i syfte att motverka psykisk ohälsa och främja
studiemotivationen.

-

Genom det digitala centret får nyanlända möjlighet att under SFI-lektionerna
utbilda sig i digital kompetens. Ett 20-tal nyanlända har genomgått en baskurs i
digitala verktyg. Detta genomförs i samverkan mellan SFI, Arbetsförmedlingen och
medarbetare på Kulturhuset. Det digitala centrets personalresurser nyttjas förutom
av SFI också av Integrationsavdelningens verksamheter samt av
Arbetsmarknadsenhetens aktiviteter vid Actusgården.
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Inom ramen för BUS-samverkan har en kartläggning av alla förvaltningars
integrationsinsatser genomförts. Gemensamma insatser inom BUS-samverkan kommer
att påbörjas under september.
Tolv elever vid IM-programmet har kunna övergå till studier på nationellt program, genom
att medel från flyktingfonden använts för att utveckla verksamheten.
”Inkluderande bygg i Alingsås” är ett samverkansprojekt mellan byggföretag, Alingsåshem
och Kultur- och utbildningsnämnden med målet att utbilda arbetskraft inom byggsektorn
samt utveckla deltagarnas svenskkunskaper. Under hösten kommer ett pilotprojekt om
fem deltagare att starta.
Kulturhusets utbud med tillhörande bibliotek presenteras och visas för studerande
nyanlända vid Campus och SFI.
Samverkan med Röda Korset och biblioteket avseende Språkcaféer för nyanlända
fortsätter. Under året sker veckovisa träffar där fokus ligger på att träna svenska språket
samt öka delaktigheten i samhället.
Inför hösten pågår ett samverkansprojekt mellan Nolhaga Parkbad och
Integrationsavdelningen där avgiftsfri simundervisning genomförs för vuxna nyanlända.
Nämnden ansvar för kommunens medborgarskapsceremonier, för nya svenska
medborgare som bor i kommunen, i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap.
Av 170 inbjudna deltog 117 (med familjer) nya medborgare vid ceremonin i Nolhaga den 6
juni.
Ett fokusområde i den av kommunfullmäktige antagna biblioteksplanen (§ 34 KF) är att
anordna kulturaktiviteter för föräldrar och barn som har ett annat modersmål än svenska.
Under året genomför biblioteket Sagostunder på annat språk än svenska.
Vid Arena Elva genomförs riktade insatser för målgruppen bland annat genom ”Ung kultur
möts” (UKM), ”Livekarusellen” samt via arbete med musik- och filmverksamhet i studio.
Prognos:
Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019.

Mål 2. I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande
INDIKATOR2.1 MEDBORGARNAS UPPLEVELSE AV ARBETSMÖJLIGHETERNA I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRAS, 2.3 KOMMUNENS
NÄRINGSLIVSRANKING SKA FÖRBÄTTRAS
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Nämndens åtagande
KUN ÅTAR SIG ATT SAMVERKA MED REGION, UNIVERSITET, HÖGSKOLOR, NÄRINGSLIV SAMT CIVILSAMHÄLLE I SYFTE ATT ÖKA
INDIVIDER I ARBETE SAMT FÖRBÄTTRA NÄRINGSLIVSKLIMATET (INDIKATOR 2.1, 2.3)
Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:
Samtliga nämnder ges i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala organisationen samt följa
upp utfallet årligen(uppdrag 1).
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att påbörja samverkan med regionen, universitet och högskolor samt
näringslivet i syfte att utveckla samverkan och närhet till högre utbildning samt matcha arbetskraftsefterfrågan med relevanta
utbildningars omfattning och utformning (uppdrag 5).
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla besöksnäringen i samverkan med näringslivet (uppdrag 8).
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och/eller anställning inom kommunen för personer
som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (uppdrag 13).
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet
(uppdrag 14).
Nyckeltal
(a)
(b)
(c)

Andel elever som inom sex månader efter avslutad yrkesutbildning är i arbete (egna effektstudier)
”Näringslivets tillgång till arbetskraft/medarbetare med relevant kompetens” utifrån specifik fråga i Svenskt
näringslivs undersökning av företagsklimatet i kommunen varefter ranking sker mellan 1-290
Antal insatser som gjorts i samverkan med näringslivet i syfte att utveckla besöksnäringen

Målsättning
Nyckelta a-b ska öka. Nyckeltal ska implementeras
Bedömning delårsbokslut
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Lönestöd
Under perioden har tre nya personer med lönestöd kunnat anställas i nämndens
verksamheter.
Praktikplatser och anställningar
Det har skapats flera arbetsträningsplatser/språkträningsplatser i den egna verksamheten.
Nolhaga Parkbad, Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelningen driver
caféverksamheten vid Nolhaga Parkbad där målgruppen nyanlända och elever vid
Alströmergymnasiets introduktionsprogram ska få praktik och förstärka sin
arbetslivserfarenhet. Under mars till augusti har ett 20-tal individer haft språkpraktik i
caféet. Deltagarna kommer från Arbetsförmedlingen, Alströmergymnasiet och
socialförvaltningen. Under perioden har två individer fått arbete och två individer har
påbörjat studier.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 18 juni § 85 att funktionen “En väg ut”
skulle införas på Arbetsmarkandsenheten. Denna kommer att startas upp i september
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månad med syfte att kanalisera all kontakt och kunskap inom arbetsmarknadsområdet i
kommunen. Denna funktion kommer samordna samtliga praktikplatser, PRAO- och APLplatser, arbetsträningsplatser samt arbete som genomförs via lönestöd. I denna funktion
kommer arbetsgivare kunna få svar på sina frågor och kommunen agerar som en aktör i
dessa frågor. Ett av syftena med ”En väg ut” är bland annat att effektivisera och samordna
anskaffning av praktikplatser. Funktionen kommer att ha ett viktigt uppdrag i det
övergripande ungdoms- och integrationsarbetet och sammantaget berörs 1 500 individer.
Insatser för att utöka och bredda DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete)
vars syfte är att utveckla samverkan kring ungas och nyanländas etablering i samhället
har genomförts. I samverkan med lokala aktörer i näringslivet har konkreta jobb och
praktikplatser kunnat erbjudas till gruppen.
Verksamhet Integration och arbetsmarknad ingår i ett nationellt SKL-projekt som syftar till
att hitta nya metoder och arbetssätt för att arbeta med arbetsmarknadsfrågor på
kommunal nivå samt minska försörjningsstödet. Ett arbete med att ta fram gemensamma
riktlinjer för försörjningsstöd på både socialförvaltningen och kultur- och
utbildningsförvaltningen har på börjats och en gemensam kompetenssatsning mellan de
två förvaltningarna kommer att genomföras under hösten för att säkerställa likvärdighet
och rättssäkerhet.
Nolhaga slott har utgjort ett viktigt nav vid genomförandet av sommarlovsaktiviteterna
samt som en turist- och kulturell attraktion. Under sommaren har fyra ungdomsvärdar
anställts vilka har arbetat i de olika verksamheterna i och runt Nolhaga slott.
Tillsammans med Högskolan i Borås, Göteborgs stad och Kungsbacka kommun kommer
biblioteket att delta i ett projekt för att skapa en introduktionsutbildning för nyanlända som
vill arbeta med kultur eller i biblioteket.
Samverkan
Vid Campus Alingsås Lärcentrum har samverkan kring eftergymnasiala utbildningar
utvecklats mot än mer fokus på yrkeshögskoleutbildningar tillsammans med Campus
Västra Skaraborg och Campus Mölndal. Till hösten planerades det att två
programmeringsutbildningar skulle starta i samverkan med Campus Mölndal. Då
söktrycket till dessa utbildningar var lågt kommer endast en av dessa utbildningar att
starta. I samverkan med Campus Västra Skaraborg och Campus Mölndal sker samverkan
kring yrkeshögskoleutbildningar utifrån ett regionalt behov inom diagnosteknik fordon.
Flera av de stora bilföretagen i Alingsås har vid uppstarten av utbildningen uttryckt ett
behov av denna kompetens. Lärcentrum vid Campus har sedan tidigare upparbetat
samverkan med Karlstad universitet och Högskolan i Skövde kring eftergymnasiala
utbildningar, främst med inriktning mot förskolelärare och grundskolelärare. Val av olika
inriktningar görs i samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen utifrån deras framtida
behov.
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Tillsammans med högskolecentrum Bohuslän pågår ett arbete med att lämna in en ny
ansökan om att starta upp en yrkeshögskoleutbildning som kallas ”Digital Store Manager”.
En inventering av kompetensbehovet bland handelsföretagen i kommunen pågår.
Därutöver har nämnden fattat ett beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att sondera
förutsättningar att möta den rådande bristen i samhället inom IT-kompetens (KUN 201908-21 § 94).
Besöksnäring
Arbetet med att utveckla paketerbjudanden tillsammans med handeln för besökare till
Alingsås och Nolhaga Parkbad pågår. Utöver detta sker samverkan med stadens handel
och näringsliv i att utveckla det nya konceptet Christmas Lights in Alingsås och i ett
nätverk med handel och fastighetsägare vars syfte är att utveckla Alingsås stadskärna.
Turistrådet Västsverige, Västtrafik, Göteborg & Co och Bussiness Region Göteborg står
bakom och marknadsför konceptet ”Strax utanför Göteborg” där Alingsås ingår. Projektet
har marknadsförts på olika sätt och Västtrafik har bland annat skickat ut nyhetsbrev till
personer som bor i kommuner i närheten av de olika besöksmålen. Enheten för turism och
evenemang arbetar med att göra konceptet känt för handeln och näringslivet i Alingsås
bland annat genom nätverket ”Before Work”.
Den 14-16 juni arragerades Potatisfestivalen och nytt för i år var att delar av
festivalaktiviteterna flyttade till Nolhaga parkområde där bland annat Grill-SM
genomfördes. Festivalen hade omkring 50 000 besökare och Grill-SM lockade cirka 8 000
besökare. Inför festivalen infördes ett digitalt bokningssystem vilket skapade struktur och
ordning de för de knallar som önskade delta under festivaldagarna. Sammantaget
bokades 220 stycken marknadsytor till olika knallar.
Konceptet Fikavandring har genomförts under vår och sommar och under maj till augusti
har 140 besökare deltagit i fikavandringar. I februari arrangerades Kaffe-SM tillsammans
med extern aktör och över tusen besökare fick möjlighet att ta del av olika smaktävlingar i
Nolhagahallen. Samtidigt pågick restaurang- och caféveckan Taste of Alingsås i tätorten
med förmånliga erbjudanden.
Nolhaga Parkbad planerar att förstärka sitt utbud under Lights in Alingsås och under
firandet av Alingsås 400-års jubileum för att stärka besöksnäringen ytterligare.
Prognos:
Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019.

Mål 4. I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning
INDIKATOR 4.3 NETTOKOSTNADER SKA INTE ÖKA SNABBARE ÄN SUMMAN AV SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG
Nämndens åtagande
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KUN ÅTAR SIG ATT INOM BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND ERBJUDA KOMMUNENS 16-ÅRINGAR GYMNASIEUTBILDNING
Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:
Samtliga nämnder ges i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte medför bestående
kostnader (uppdrag 2)
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att analysera framtida behov av om- och tillbyggnation av
Alströmergymnasiet (uppdrag 11)
Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande
effektiviseringar (uppdrag 16)
Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom exempelvis artificiell intelligens kan
införas i syfte att minska administrationen (uppdrag 18)
Nyckeltal
Nettokostnad per elev
Målsättning
Ska minska jmf med 2017 (Kolada)
Bedömning delårsbokslut
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Nettokostnader Alströmergymnasiet
Alströmergymnasiet har åren 2015 till 2018 sänkt sin nettokostnadsavvikelse från 11 % till
-0,7 %. Den sänkta avvikelsen kan till största del förklaras med till stor del fullbelagda
program, en effektivisering av arbetsuppgifter inom administration och att fler externa
medel erhölls.
Om- och tillbyggnation av Alströmergymnasiet
Antalet 16-18-åringar i Alingsås kommun beräknas öka med 14 % från 2018 till 2021.
Förvaltningen har analyserat volymökningen av 16-18-åringar i Alingsås kommun och har
tillsammans med fastighetsägaren Alingsåshem genomfört en mindre förstudie av om- och
tillbyggnation av lokalerna. I förstudien har en möjlighet att hyra fastigheten Alingsås
Hökanäbbet 7, även kallad AME-lokalen, framkommit. Enligt förstudien kan AME-lokalen
efter ombyggnation inrymma tre klassrum och en dansstudio. Detta möjliggör en utökning
om ca 100 elever vid Alströmergymnasiet. Nämnden beslutade vid sammanträde den 20
februari § 26 att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare i planeringen med ombyggnad av
Hökanäbbet 7 för utökning av Alströmergymnasiets lokaler. Alingsåshem kommer att
påbörja byggprocessen under hösten och i dagsläget är prognosen att lokalerna ska stå
färdiga inför skolstarten hösten 2020.
Digitalisering
Det nya boknings-, bidrags- och anläggningssystemet fortsätter att implementeras i
samtliga verksamheter. Systemet beräknas ge administrativa vinster då
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handläggningsprocessen avseende föreningsbidragen effektiviseras. Det nya systemet
bidrar även till att minska administrationen för föreningarna. Sammantaget medför
införandet av det nya IT-systemet en ökad service och tillgänglighet till föreningarna och
allmänheten.
Sedan flera år arbetar verksamhet Utbildning med digitaliseringen av skolan vilket bland
annat återspeglas i Utbildningsnämndens beslutade Digitala agenda.
Utbildningsverksamheten har under våren mottagit Guldtrappan vilket är en
kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller
skolutveckling i en digital samtid. Digitala verktyg används i syfte att främja tillgänglighet,
likvärdighet och rättssäkerhet samt utveckla elevernas digitala kompetens. I år
genomfördes för första gången ett digitalt nationellt prov. Under hösten kommer
kommunen att delta i konferensen ”Framtidens lärande” som partner och presentera goda
exempel från digitaliseringsarbetet i lärmiljön och ledningsnivå. Ovanstående är en del av
nämndens strategier för digitala lösningar. En genomlysning av kulturskolans
antagningssystem har även påbörjats och visat på att en digital lösning krävs för att
förbättra service för elever och föräldrar. Flera delar av dessa satsningar har genomförts
med medel från innovationsfonden.
SFI-undervisningen har effektiviserats och individanpassats genom att eleverna får
tillgång till ett personligt digitalt lärverktyg, så kallade ”en till en” datorer, där elever får ta
del av en digitaliserad lärmiljö.
Administration
En ny ekonomienhet har bildats vars syfte är att effektivisera ekonomistyrning och
ekonomisk samverkan avseende nämndens olika verksamheter. Den nya enheten
genomför mer djupgående analyser av de interkommunala ersättningarna i
gymnasieskolan och kommer att utgöra ett chefsstöd.
Arbetet med att effektivisera lokalanvändning och undervisning genom pedagogisk
schemaläggning fortsätter då elevernas fastsällda undervisningstimmar säkerställs. Detta
genererar kvalitet i undervisningen och en kontinuitet som gynnar elever och lärares
arbetsmiljö.
Den tidigare effektiviseringen avseende central administration som redan genomförts vid
de tidigare förvaltningarna kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har
visat sig vara en effektiv organisation. Under perioden har en samverkan startats där
staben och Integrationsavdelningen delar på administrativt stöd. Enhetschefen för
ekonomi har regelbundna uppföljningsmöten med cheferna i syfte att stärka
medvetenheten och konsekvenser i relationen verksamhet och ekonomi. Under första
tertialet har chefsgruppen även utbildats i prognosmodul i Hypergene för att stärka den
ekonomiska kunskapen och säkerställa än mer tillförlitligt prognosarbete under året.
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Under våren har Alströmergymnasiets sektorsorganisation förändrats för att
implementeras inför höstterminen 2019. Syftet med förändringen är att skapa sektorer
som kan utnyttja synergieffekter mellan likartade program gällande lärarkomptens och
verksamhet.
Under perioden har verksamheterna sökt externa medel enligt följande:

Sökta medel

Belopp

Syfte

Beslut

Sommarlovsaktiviteter

316 848

Avgiftsfria
sommarlovsaktiviter, främja
deltagande, integration och
motverka segregation

316 848 kr rekvirerade

Länsstyrelsen

500 000

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

Ej beslutat ännu

Svenska filminstitutet

196 700

Filmprojekt

Avslag

Kulturrådet

655 000

Fortsatt digitalt stöd inom
ramen för Stärkta bibliotek

Beslut om 500 000 kr

Kulturrådet

146 000

Läsfrämjande insatser

Avslag

Kulturrådet

110 000

Litteratur till folk- och
skolbiblioteket

Beslut 100 000 kr

Västra Götalandsregionen

130 000

Arrangörsstöd till barn- och
ungdomskultur

Beslut 130 000 kr

Skolverket

960 348

Introduktionsprogram,
utveckling

Beslut 960 348 kr

Skolverket

81 896

Papperslösa VT 2019

Beslut 81 896 kr

Skolverket

819 200

Karriärtjänster VT 2019

Beslut 819 200 kr

Skolverket

808 932

Lärarlönelyftet

Beslut 808 932 kr

Migrationsverket

2 096 160

Ansökan om ersättning
utbildningskostnader
asylsökande VT 2019

Ej beslutat ännu

Migrationsverket

619 320

Ansökan om ersättning
utbilningskostnader
tillståndssökande VT 2019

Ej beslutat ännu

(Socialstyrelsen)
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Prognos:
Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019.
Mål 5. I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet
INDIKATOR5.3 NÖJD-MEDARBETAR-INDEX SKA HÖJAS
Nämndens åtagande
KUN ÅTAR SIG ATT VERKA FÖR EN ARBETSMILJÖ GENOM ATT SKAPA TYDLIGHET AVSEENDE ORGANISATION, UPPDRAG, ROLLER OCH
ANSVAR GENOM ATT INFÖRA CHEF- OCH MEDARBETARÖVERENSKOMMELSER
Nyckeltal
NMI, HME
Målsättning
Ska öka jmf med 2018
Bedömning delårsbokslut
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Under perioden har implementering av medarbetaröverenskommelserna skett. Syftet med
medarbetaröverenskommelsen är att utifrån diskussioner med närmsta chef göra det
tydligt vilket ansvar och förväntningar som finns på respektive medarbetare.
Medarbetaröverenskommelsen ska även tydliggöra vilka möjligheter, befogenheter och
stöd som kan hjälpa denne i det dagliga arbetet för att lyckas med sitt uppdrag, samt
innehåller en riktad adekvat kompetensutvecklingsplan.
Inom verksamhet Utbildning har förändringar inom respektive sektorsindelning genomförts
i syfte att möjliggöra måluppfyllelse och tydlighet. Verksamhet Utbildning har även utökats
med en lektor och en översyn av försteläraruppdrag har skett för att relatera dem än mer
till verksamhetens behov.
Under perioden har en utställningsproducent anställts inom verksamhet Kultur, turism och
evenemang med uppdrag att öka samverkan mellan museet och konsthall samt
föremålsmagasin.
Lokala handlingsplaner inom arbetsmiljö har upprättats där fokusområden identifierats
avseende arbetsorganisation, ledarskap samt återhämtning och hälsa. Vidare har det
uttalade behovet hörsammats avseende kompetensutveckling inom området hot och våld
och i september deltog ca 70 medarbetare i en förvaltningsövergripande utbildningssats.
Även en säkerhetssamordnargrupp har tillsatts.

19
Page 178 of 447

Arbetsplatsträffar för chefer har upprättats i syfte att skapa forum där chefers arbetsmiljö
lyfts och synliggörs i relation till nämndens nuläge och utmaningar. Vidare har
introduktionsplanen inom nämndens område reviderats samt utökats med en
introduktionsdel specifikt för nyanställda chefer.
Mål 8. I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid
INDIKATOR 8.2 ANDELEN ELEVER SOM ÄR NÖJDA MED SIN SKOLMILJÖ OCH UNDERVISNING SKA ÖKA. 8.4 ANDEL GYMNASIEELEVER
MED EXAMEN INOM TRE RESPEKTIVE FYRA ÅR SKA ÖKA.
Nämndens åtagande
KUN ÅTAR SIG ATT VARJE ELEV FÅR MÖJLIGHET TILL STUDIER SOM UTGÅR FRÅN INDIVIDENS BEHOV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR OCH
SOM STIMULERAR KUNSKAPSUTVECKLING (INDIKATOR 8.2 OCH 8.4)
KUN ÅTAR SIG ATT SÄKERSTÄLLA ATT ELEVERNAS ARBETS- OCH STUDIEMILJÖ MOTVERKAR PSYKISK OHÄLSA (INDIKATOR 8.2)
Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidgakarriärtjänsterna för lärare genom att inrätta ytterligare
lektorstjänster (uppdrag 4).
Nyckeltal
(a)
(b)

Andel elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning
Andel gymnasieelever med examen inom tre respektive fyra år

Målsättning
Ska öka jmf med 2018
Bedömning delårsbokslut
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Verksamhet Utbildning tillser att ändamålsenliga lokaler upplevs som trygga, säkra och
välkomnande. Detta genom om- och tillbyggnation samt ett fortsatt aktivt säkerhetsarbete
via övningar i in- och utrymning av lokalerna.
Inför hösten har en ny ledningsorganisation implementerats vid Alströmergymnasiet där
en ny sektor har skapats där rektor för gymnasiesärskolan även har särskilt ansvar för
elevhälsofrågor. Detta är ett led i att möjliggöra tydligt arbetsledarskap samt
professionalisera ledningen av elevhälsan.
Alströmergymnasiets schemaläggning sker med ett elevcentrerat perspektiv som syftar till
att skapa sammansatta skoldagar med få håltimmar och andra uppehåll som kan medföra
ogiltig frånvaro. Även tjänstefördelningen utifrån ett elevbehov har förstärkts gällande olika
program och ämnen.
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Nya frånvarorutiner avseende elever har tagits fram vilka implementeras från och med
hösten 2019. Syftet är att följa sytematiken kring elevfrånaron och säkerställa tidiga
insatser.
Kultur- och utbildningsnämnden har antagit ny rutin och riktlinje för arbetet mot
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (2019-04-23, § 53). Den nya
rutinen och riktlinjen beskriver de centrala begreppen diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling samt de delar som arbetet med aktiva åtgärder består av. Rutinen
och riktlinjen beskriver de delar som ska ingå i Plan mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling (tidigare Likabehandlingsplan) som rektor ansvarar för att upprätta
inför varje läsår i samverkan med elever och personal. Vidare finns rutiner för hur
personalens ansvar fördelas från information om att en elev känt sig utsatt för
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, hur rapporteringsskyldigheten
utförs, rutin för hur utredning genomförs, hantering av inblandade, dokumentation under
ärendets gång och uppföljning av ärendet. En ny blankett har tagits fram som kan
användas av elev, vårdnadshavare och skolpersonal för att anmäla diskriminering,
trakasserier eller kränkande behandling. Syftet är att säkerställa och underlätta
anmälningar kring upplevd diskriminering och/eller kränkning.
Under hösten kommer ett projekt genomföras med en ”supermentor” som ska motverka
psykisk ohälsa på bygg- och anläggningsprogrammet och förbättra elevernas arbetsmiljö.
Vidare har verksamhet Utbildning anställt ytterligare en lektor under perioden med
fokusområde nätetik och filosofi.
Gymnasieskolan skall erbjuda eleverna en god och stimulerande studiemiljö med hög
kunskapsutveckling. I samverkan med grundskolan ges eleverna kunskap för att klara
fortsatta studier:
Skolövergripande aktiviteter som syftar till att skapa rätt valkompetens för eleven vid val till
gymnasiet vilket i sin tur leder till trygghet och gynnar måluppfyllelsen. Till exempel har
elever i årskurs nio besökt gymnasieprogram vid Alströmergymnasiet och
grundskoleelever har fått besöka industriföretag genom ”Industrinatten”. Studie- och
yrkesvägledare från grundskolor i Alingsås samt närliggande kommuner bjuds in till
Alströmergymnasiet för att få information om gymnasieprogrammen.
Övergripande elevhälsosamverkan där medarbetare på barn- och ungdomsförvaltningen
genomför pedagogiska- och elevhälsokartläggningar. Genom projektet ”Brobygge” träffar
Alströmergymnasiets specialpedagoger från elevhälsoteamet högstadieskolornas
elevhälsoteam för att få nödvändig information om blivande elever.
Programspecifika samverkansformer där olika program genomför olika riktade insatser.
Bygg- och anläggningsprogrammet och el- och energiprogrammet genomför bland annat
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särskilda inbjudningar till tjejer i årskurs nio och el- och energiprogrammet tar emot PRAOelever.
Flera aktiviteter har iscensatts i syfte att varje elev får möjlighet till studier som utgår från
dennes behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och
kunskapsutveckling.
Undervisningen inom verksamhet Utbildning bedrivs i en digital och uppkopplad lärmiljö.
Eleverna möter interaktiva lärresurser för att förberedas till en miljö präglad av ett högt
informationsflöde. I den digitala och uppkopplade lärmiljön tränas individen av pedagogisk
expertis att själv finna vägar till utveckling.
De praktiska utbildningarna präglas av en holistisk syn på eleven som en del i ett lärande
som sträcker sig bortom skolan både i tid och plats. Eleven ska lämna skolan med både
en ökad yrkeskompetens och en ökad kompetens i att lära sig att lära. Några exempel på
aktiviteter för att utveckla och fördjupa organsationens kompetens på nämnda områden är
bland annat:
-

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

Alströmergymnasiet erbjuder elever som är i behov av extra stöd möjlighet till lovskola, där
elever får tillfälle att under ledning av lärare kunna skaffa sig kunskaper som möjliggör att
eleven når de uppsatta målen. Under läsåret erbjuder ”Plattformen” stödinsatser till elever
som är i behov av extra stöd. Plattformen är en resurs som finns för elever som behöver
extra stöd under sina år på Alströmergymnasiet. Stödet utformas i samråd med rektor och
specialpedagog. Ytterligare har Alströmergymnasiet ”Mattesupporten” där elever som
upplever svårigheter i ämnet matematik kan vända sig och få extra stöd på regelbunden
basis. Även för elever som presterar på hög nivå och är i behov/efterfrågar av en annan
typ av studiegång bereds sådana möjligheter. I speciella fall ges individuellt stöd av
specialpedagoger och speciallärare för enskilda elever.
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Enligt årets resultat av GR-enkät1 visar att tryggheten och elevhälsoarbetet har ökat.
Elevernas nöjdhet med Alströmergymnasiet som helhet har ökat från indexvärde2 72 av
100 för 2018 till indexvärde 75 av 100 för 2019.
Andelen elever med examen efter tre år ökade år 2018 till 71,4 % (70,2% år 2017). Även
andelen elever med examen efter fyra år ökade år 2018 till 76,7 % (72,5% år 2017).
Dessa resultat gör att Alingsås återfinns bland de 25 % bästa kommunerna gällande
genomströmning på tre och fyra år (Källa: Kolada). Nämnden arbetar under året vidare
med att förbättra dessa siffror ytterligare. Statistiken för genomströmning för de elever
som avslutade sina studier vid Alströmergymnasiet vårterminen 2019 redovisas senare i
höst.
Prognos:
Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019.
Mål 9. I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv
INDIKATOR 9.1 MEDBORGARNAS NÖJDHET MED FRITIDS- OCH FÖRENINGSUTBUD SKA FÖRBÄTTRAS, 9.2 MEDBORGARNAS NÖJDHET
MED KOMMUNENS IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR SKA FÖRBÄTTRAS. 9.3 MEDBORGARNAS NÖJDHET MED KOMMUNENS
KULTURVERKSAMHET SKA FÖRBÄTTRAS
Nämndens åtagande
KUN ÅTAR SIG ATT I SAMVERKAN MED FÖRENINGSLIVET UTVECKLA FÖRENINGSUTBUDET, TILLGÅNGEN PÅ IDROTT- OCH FRILUFTSLIV
SAMT FÖRBÄTTRA IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR (INDIKATOR 9.1 OCH 9.2)
KUN ÅTAR SIG ATT UTVECKLA KULTURUTBUDET (INDIKATOR 9.3)
Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande
Kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB ges i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan
for ombyggnation och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta (uppdrag 3)
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att öka kulturutbudet i samtliga kommundelar (uppdrag 6)
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka och stimulera den civila sektorn (uppdrag 7)
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att för framtida drift och finansiering av idrottsanläggningar samarbeta med
näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa OPS-lösningar (offentlig-privat samverkan) (uppdrag 10)
Nyckeltal
Antal genomförda aktiviteter/insatser som medfört ökat utbud av idrott- och friluftsliv, idrott- och motionsanläggningar samt
kultur

1

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

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

Kommentar:
Ishall förstudie
Förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med VD för
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB samt kommunens tillväxtchef och ekonomichef
påbörjat en process enligt kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en plan för
ombyggnation och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall. En plan togs fram och
presenterades för kommunstyrelsen därefter fick Kultur- och utbildningsnämnden i
uppdrag att ta fram en förstudie och ekonomiska kalkyler gällande den nya
ishallsanläggningen. Arbetet med förstudien pågår och kommer att presenteras i
september.
Öka kulturutbudet
Under perioden har bibliotekets filialer i Ingared och Sollebrunn utvecklats då lokalerna
genomgått renovering för att blir mer ändamålsenliga samt välkomnande. Även en
utökning av aktiviteter i dessa kommundelar har och kommer att utföras. Sedan meröppet
infördes i Ingared har antalet besökare mer än fördubblats. En poesikväll anordnades
under våren och under sommaren renoverades lokalerna i biblioteket i Ingared då
besöksytorna gjordes mer tillgängliga och välkommande. Under renoveringen var
verksamheten stängd. Under våren har nämnden också investerat i att tillgängliggöra och
modernisera lokalerna i Sollebrunns bibliotek så att programverksamhet och föreläsningar
kan hållas där. Under våren har programutbudet ökat i Sollebrunn. En lokal konstnär har
haft konstutställning och kurser i digitalt utanförskap har anordnats. Tillsammans med det
lokala civilsamhället arrangeras det regelbundet handarbetarcaféer. Satsningarna på
utvecklandet av programverksamheten i Sollebrunn återspeglar sig också i Kulturhusets
höstprogram då de populära koncepten ”Familjelördag” och ”Historietorsdagarna” kommer
att äga rum för första gången i Sollebrunn.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2018 § 204 att kommunledningskontoret i
samverkan med dåvarande Kultur- och fritidsnämnden skulle ansvara för verksamheten i
Nolhaga slott under 2019. Allmänheten skulle beredas möjlighet att få en ökad
tillgänglighet till slottet under jubileumsåret 2019. Under maj öppnade såväl utställningen
”Sammet, pärlor och galej” som ett café i slottet. Genom tilldelning av föreningsbidrag till
lokala konstföreningar genomförs också konstutställningar i Nolhaga Slott och i parken
under perioden maj till december. Under maj till augusti har omkring 7 000 besökt slottet
och totalt har 15 000 besökt parken om besöksantalet till Grill-SM inräknas.
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Under vår och tidig sommar deltog Alingsås kommun i ett projekt med övriga GRkommuner som innebär att kommunerna upprättar storskalig gatukonst på temat
folksagor. Målningarna utförs av olika internationella konstnärer. Hittills har två storskaliga
muralmålningar utförts i tätorten och ytterligare en målning är planerad till september vid
Alströmergymnasiet.
Konsthallen har flera utställningar varje år. Sommarens utställning ”Salong Alingsås”
pågick under perioden 21 maj till 24 augusti och var en del av kommunens 400-års
jubileum. Salong Alingsås har varit populär med ungefär 4000 besökare. Jämfört med
tidigare års sommarutställningar innebär det en fördubbling av antalet besökare.
Ytterligare en aktivitet, Alingsås litteratursalong, kommer att genomförs på Kulturhuset
under hösten för att uppmärksamma den lokalt förankrade litteraturen. Flera nya
programpunkter har utvecklats i Kulturhuset under året så som kulturquiz och ”konst till
kaffet” som äger rum i anslutning till konsthallens utställningar.
Även i år fördelar Socialstyrelsen ut riktade medel för sommarlovsaktiviteter för barn och
unga i åldrarna 6-15 år. Avgiftsfria aktiviteter har anordnats i tätorten men också i de norra
kommundelarna Gräfsnäs och Sollebrunn. En stor del av sommarlovsaktiviteterna
anordnades i och runt Nolhaga slott. Exempel på aktiviteter var programmering och
teaterföreställningar. Barnens Lantgård i Nolhagaparken bedrev lantgårdsskola för barn
och unga och sammantaget deltog 48 barn i dessa aktiviteter. Sammantaget har cirka 800
barn och ungdomar deltagit i sommarlovsaktiviteterna som ägde rum under tio veckor.
Idrott, friluftsliv och anläggningar
Åtta förslag på nya cykelrundor har tagits fram och marknadsförts på Turistrådet
Västsveriges hemsida. Cykelrundorna är 23-122 km långa och består av cykelrundor för
landsvägar och cykelutflykter samt leder för mountainbike.
En inventering av kommunens vandringleder har genomförts och nya kartor över de leder
som har saknat kartor har tagits fram. Respektive leds hemsida har också uppdaterats.
Den nya Gotaleden, som är en vandringsled mellan Göteborg och Alingsås, invigdes den
14 juni. Vandringsledens framtagande är ett resultat av EU-programet Leader Göteborgs
insjörike där aktörerna Göteborgs, Partilles, Lerums och Alingsås kommuner samt
Turistrådet Västsverige och Västkuststiftelsen är samarbetspartners.
För att kunna utföra det nationella konceptet ”Fritidsbanken” krävs det att man är
certifierad. Då kraven för certifiering har utökats har förvaltningen utarbetat ett eget
koncept under namnet ”Fritidsbiblioteket” där grundidén är att man som invånare kan låna
sport- och idrottsartiklar. Verksamheten, som återfinns i anslutning till Nolhagahallen,
startade i augusti och för närvarande pågår en insamling av artiklar som ska lånas ut.
En ny konstgräsplan har anlagts vid Alströmervallen under sommaren.
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En markandsföringsplan för Parkbadet har arbetats fram under perioden och en ny
maskot ”Badman” som ska vara anläggningens ansikte utåt har tagits fram. Ett utökat
utbud av aktiviteter kommer att tillhandahållas i anläggningen under hösten som ska locka
besökare, exempelvis träning med flytbrädor och våtväst. Under höstlovet kommer riktade
aktiviteter genomföras och exempelvis kommer det att visas biofilm i bassängen. I syfte att
hålla simkunskaperna intakta erbjuds invånarna under hösten att erhålla ett
simborgarmärke efter att man simmat 200 meter.
Under våren och sommaren har Nolhaga Parkbad bedrivit simskolor för barn.
Sammantaget har 450 barn genomgått simskola under dessa perioder. Samtidigt har
Parkbadet genomfört simundervisning för skolelever på Alingsås olika skolor där all
undervisning utgår från skolans läroplan avseende idrott. Under våren har sammantaget 1
979 elever deltagit i simundervisning. Ungefär 2 391 elever har deltagit i så kallad
skolsimning där elever besöker Nolhaga Parkbad tillsammans med ansvarig lärare.
I samverkan med Alingsås simföreningar (sammantaget fyra stycken) har träningstider
tagits fram i anläggningens stora bassäng mellan kl. 17.00 – 22.00 vardagar och under kl.
08.00 – 17.00 på söndagar. Under dessa träningstider finns dock alltid två banor öppna för
motionssim för den vanliga besökaren.
Det nya boknings-, bidrags- och anläggningssystemet förenklar för föreningarna att själva
boka träningstider för sina olika verksamheter.
Civila sektorn
Nämnden stödjer och stimulerar det civila samhället via en mängd olika insatser. Genom
kontinuerlig dialog och fördelning av föreningsbidrag pågår en samverkan som utvecklar
samhället och föreningarnas verksamheter.
Det nya boknings-, bidrags- och anläggningssystemet ökar servicen för föreningslivet. I
samband med att det nya systemet infördes upprättades också ett nytt och uppdaterat
föreningsregister över Alingsås föreningar. Registret visar vilket föreningsutbud som finns i
Alingsås och ökar servicen till den alingsåsare som vill engagera sig i en förening. Under
årets första åtta månader har större föreningsmöten bland annat ägt rum med sim-, is- och
fotbollsföreningar i syfte att fördela träningstider.
I syfte att reglera och skapa tydlighet i samarbetet mellan förvaltning och idrottsföreningar
kommer hyresavtal, sköteselavtal och nyttjanderättsavtal avseende olika anläggningar att
skapas under året. Därutöver kommer regelbundna produktionsmöten och föreningsträffar
med föreningslivet att ske under året i syfte att få insyn i varandras verksamhet och
beredas möjlighet att ställa frågor.
Under årets första åtta månader har olika samarbeten med den civila sektorn planerats
och genomförts såsom aktiviteter via ”SFI-basic”, musikstudion vid Arena Elva,
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genomförandet av Potatisfestivalen, verksamhet i Gräfsnäsparken och aktiviteter vid
Nolhaga slott.
Förvaltningen har vid genomförandet av Potatisfestivalen samverkat med civilsamhället.
Med hjälp av föreningsbidrag har elva föreningar och två studieförbund bidragit med
praktiskt arbete under festivalen eller anordnat olika event.
OPS-lösningar
Nämnden har ett uppdrag att för framtida drift och finansiering av idrottanläggningar
samarbeta med näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa OPS-lösningar. Det finns en
komplexitet avseende juridiken i denna fråga vilken kommer utredas och redovisas
senare. Mot bakgrund av detta kan uppdraget komma att föresenas.
Prognos:
Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019 (dock ej uppdrag avseende
OPS-lösningar, se ovan).

Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2019-2021 om uppdrag till
nämnderna. Uppdragen är årsvisa och förväntas genomföras under innevarande år. De
flesta av nämndens riktade uppdrag ligger under nämndens mål och åtaganden vilka
redovisas ovan.
Nedan beskrivs i korthet aktuellt läge för uppdragen samt prognos per helåret. De flesta
uppdragen bedöms kunna slutföras under året.

Uppdrag
1.Samtliga nämnder får i uppdrag
att flera personer med lönestöd
ska anställas i den kommunala
organisationen samt följa upp
utfallet årligen.
2. Samtliga nämnder får i
uppdrag att öka extern
medfinansiering, exempelvis från
EU, om det inte medför
bestående kostnader.
3. Kultur- och
utbildningsnämnden och
Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB ges i uppdrag att
skyndsamt ta fram en plan för
ombyggnation och eventuell
tillbyggnation av nuvarande
ishall med syfte att få ytterligare
en isyta.

Status

Kommentar

påbörjad

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

påbörjad

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

färdig

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

27
Page 186 of 447

4. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i
uppdrag att utvidga
karriärtjänsterna för lärare genom
att inrätta ytterligare
lektorstjänster.
5. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i
uppdrag att påbörja samverkan
med regionen, universitet och
högskolor samt näringslivet i
syfte att utveckla samverkan och
närhet till högre utbildning samt
matcha arbetskraftsefterfrågan
med relevanta utbildningars
omfattning och utformning.
6. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i
uppdrag att öka kulturutbudet i
samtliga kommundelar.
7. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i
uppdrag att stärka och stimulera
den civila sektorn.
8. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i
uppdrag att utveckla
besöksnäringen i samverkan med
näringslivet.
9. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i
uppdrag att utveckla
integrationsskapande
arbetsmetoder som kan
implementeras inom flera
områden samt att stärka Arena
11:s integrationsinsatser.
10. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i
uppdrag att för framtida drift och
finansiering av
idrottsanläggningar samarbeta
med näringsliv och föreningsliv i
syfte att skapa OPS-lösningar
(offentlig-privat samverkan).
11. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i
uppdrag att analysera framtida
behov av om- och tillbyggnation
av Alströmergymnasiet.
12. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i

färdig

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

påbörjad

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

påbörjad

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

påbörjad

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

påbörjad

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

påbörjad

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

Se kommentarer under mål 9.
försenad

påbörjad

färdig

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

Förvaltningen har anställt en
vaktmästare till Bjärkehallen från
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uppdrag att utreda möjligheterna
för ett utökat samarbete mellan
Sollebrunns skola och
Bjärkehallen, bland annat att se
över möjligheterna för en
gemensam vaktmästartjänst.
13. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i
uppdrag att erbjuda
praktikplatser och/eller
anställning inom kommunen för
personer som befinner sig långt
ifrån arbetsmarknaden.
14. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i
uppdrag att integrera nyanlända
tillsammans med det civila
samhället och näringslivet.
15. Samtliga nämnder ges i
uppdrag att aktivt verka för och
genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja.

och med den 2 maj. Tjänsten ska
samarbeta med barn- och
utbildningsförvaltningen gällande
driften av hallen.

påbörjad

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

påbörjad

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

påbörjad

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

16. Samtliga nämnder ges i
uppdrag att reducera sin centrala
administration och föreslå
möjligheter till
förvaltningsövergripande
effektiviseringar.
17. Samtliga nämnder ges i
uppdrag att stärka och utveckla
demokratin och i lämpliga former
använda sig av medborgardialog.

påbörjad

påbörjad

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

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

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

Se kommentarer under mål 4.
färdig
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administrationen.
19. Samtliga nämnder och
bolagsstyrelser ges i uppdrag att
se över sin verksamhet ur ett
integrationsperspektiv i syfte att
föreslå lämpliga insatser i
kommunens samlade
integrationsarbete.
20. Socialnämnden ges i uppdrag
att tillsammans med KUN göra
insatser för att förhindra
hedersrelaterat våld.

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

påbörjad

Uppdraget har genererat
samverkan i kommunens
förvaltningsövergripande BUSgrupp. Sammanfattningsvis har
förvaltningarna utvecklat sin
kompetens i denna fråga.

påbörjad

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

Omedelbar åtgärd
Volymökning Alströmergymnasiet
Volymökningar av elever vid Alströmergymnasiet har skett inför läsåret 2019/2020 vilket
bland annat innebär en brist på undervisningslokaler. Nämnden beslutade den 20 februari,
§ 26, att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare i planeringen med ombyggnation av
fastigheten Alingsås Hökanäbbet 7, den så kallade AME-lokalen, för utökning av
Alströmergymnasiets lokaler. Enligt den förstudie som förvaltningen tog fram bedömdes
att lokalen kan inrymma tre klassrum och en dansstudio, då nuvarande dansstudio inte är
ändamålsenlig. I samverkan med Alingsåshem och arkitekt har ritningar för ombyggnation
tagits fram och byggprocessen påbörjas under hösten. I dagsläget är prognosen att
lokalerna kan stå färdiga inför skolstarten hösten 2020.
Finansiering av gymnasieutbildning
Kultur- och utbildningsnämnden ansökte den 20 februari, § 24, om 4 000 tkr ur
flyktingfonden för att kunna fullfölja utvecklingsarbetet med nyanlända vid
introduktionsprogrammen vid Alströmergymnasiet och genomföra utbildning för
asylsökande ungdomar för vilka kommunen inte erhåller externa medel för. De sökta
medlen medför att Alströmergymnasiet och vuxenutbildningen kan behålla och utöka
personal såsom koordinator, språkstödjare och yrkeslärare samt samverka med
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Arbetsmarknadsenheten. Kommunfullmäktige beslutade den 24 april, § 76, att bifalla
ansökan. Utvecklingsarbetet har lett till att 20 elever vid IM-programmen har blivit behöriga
till nationella gymnasieprogram.
Café Nolhaga Parkbad
Under oktober 2018 startades en upphandling av tjänstekoncession för att driva
caféverksamheten i Nolhaga Parkbad. Efter tilldelningsbeslut tackade leverantören nej till
att driva caféverksamheten. Med anledning av uppkommen situation beslutade nämnden
(2019-02-20 § 24) att Nolhaga Parkbad, Arbetsmarknadsenheten och
Integrationsavdelningen skulle driva caféverksamheten med hjälp av målgruppen
nyanlända och elever vid Alströmergymnasiets introduktionsprogram (IM) som på så vis
skulle få praktik i caféverksamheten. Nämnden ansökte den 20 februari, § 25, om 700 tkr
ur flyktingfonden för att kunna bibehålla en koordinator för att handleda målgruppen.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april, § 76, att bifalla ansökan.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade (2019-03-20 § 44) att ge förvaltningen i
uppdrag att påbörja ny tjänstekoncessionsupphandling av caféverksamheten i Nolhaga
Parkbad i syfte att leverantör skulle vara på plats 2020-01-01. Efter genomförd
upphandling visade det sig att endast en aktör lämnat anbud som inte uppfyllde de krav
som återfanns i förfrågningsunderlaget. Mot bakgrund av detta beslutade nämnden (201908-21 § 93) att caféverksamheten skulle fortsätta att drivas i kommunal regi. Detta ska
dock utvärderas i maj 2020 så att nämnden i juni 2020 kan ta ställning till om en ny
tjänstekoncessionsupphandling ska genomföras.
Handlingsplan Arbetsmarkandsenheten
Arbetet med att anpassa Arbetsmarknadsenhetens verksamhet utefter tilldelad budget
fortlöper enligt den handlingsplan som nämnden fastställde den 20 mars § 42.
Omedelbara åtgärder om 2,5 mkr på personalsidan genomfördes i början av året följt av
ett löpande omställningsarbete av verksamheten från proaktivt till reaktivta arbetssätt med
särskilt fokus på integration och ungdomar. Ett digitaliseringsarbete är påbörjat i syfte att
effektivisera arbetet. Trots anpassningar har Arbetsmarknadsenheten haft motsvarande
deltagarantal som för samma period 2018. Däremot ser verksamheten ett större behov av
stöd hos de deltagare som idag blir inskrivna i jämförelse med tidigare år. Detta kan ses
på en minskning av de som går ut i jobb eller studier från 45 % till 30 % i jämförelse med
samma period 2018.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 18 juni § 85 att funktionen “En väg ut”
skulle införas på arbetsmarkandsenheten. Denna kommer att startas upp i september
månad med syfte att kanalisera all kontakt och kunskap inom arbetsmarknadsområdet i
kommunen.
Andrahandskontrakt
Integrationsavdelningen har inget fortsatt behov av tillfälliga boendelösningar utan har
påbörjat ett långsiktigt avvecklande av de tillfälliga boenden som nämnden hyr ut i andra
31
Page 190 of 447

hand. Under våren har ett delat boende på folkhögskola avvecklats. Nämndens
andrahandsuthyrning är dock fortfarande stor och boendesituationen bör ses som kritiskt
då en ökning av individer som avslutat sin etableringsperiod men som inte kommit ut i
andra boende ökar kontinuerligt och motsvarar i dagsläget 20 % av den totala
uthyrningen. För denna grupp erhåller kommunen inte längre något statsbidrag. Denna
process medför dock personella och administrativa kostnader i form av uthyrning och
underhåll av boenden. Detta motsvarar i dagsläget en uthyrning på 50 tkr i månaden och
en kostnad för personal, inventarier och underhåll på 15 tkr /månaden med en månatlig
ökning i takt med att personer avslutar sin etableringsperiod.3
Andrahandsuthyrning

Antal individer

Antal hushåll

Avslutat etableringsperiod
(Enbart hyresgäster)

93
19 singelhushåll
19 familjer

38

25 individer
12 Hushåll
(8 singelhushåll, 4 familjer)

3

Personalkostnader; 10 tkr, underhåll och inventarier 5tkr.
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Ekonomi
Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

Budget
2019

Delårsbok Prognos
slut 2019
helår

92 264
-187
-56
-82
-36

010
455
778
321

59 470
-117
-37
-53
-22

707
960
725
850

Avvikelse
Delårsbokslut Differens
prognos/budget 2018
2018/2019
2019

97 279
-189
-56
-84
-36

5 015

50 615

747
932
837
798

-2 737
-477
-2 059
-477

-102
-30
-51
-21

817
074
932
848

8 855
-14
-7
-1
-1

890
886
793
002

Verksamhetens kostnader -362 564

-232 242

-368 314

-5 750

-206 671

-25 571

Verksamhetens
nettokostnader

-270 300

-172 772

-271 035

-735

-156 056

-16 716

270 300

180 200
-6

270 300

0
0

168 335
-2

11 865
-4

0

7 422

-735

-735

12 277

-4 855

Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

Kultur- och utbildningsnämnden stod vid årets början inför en rad ekonomiska utmaningar
såsom reducerat kommunbidrag med 6,1 mkr för AME jämfört med drift inom
Socialnämnden samt öppnandet av kommunens nya friskvårdsanläggning Nolhaga
Parkbad. Vid prognos för kostnader för drift påvisades att det saknades 1,8 mkr för att
kunna bemanna beslutade öppettider. Nämnden erhöll dessutom indexuppräkning om
50 % av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), det vill säga 1,45 % istället för 2,9 %
vilket motsvarar 3,7 mkr. Samtliga verksamheter tilldelades därför reducerade ramar i
förhållande till förväntade kostnadsökningar att hantera under året. Under de första åtta
månaderna har ekonomisk återhållsamhet och fokus på nya lösningar för effektiviseringar
och synergier inom de olika verksamheterna genomsyrat arbetet inom förvaltningen.
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar för delåret ett positivt resultat om 7,4 mkr vilket
motsvarar en positiv budgetavvikelse på 4,1 %. Det positiva resultatet kan hänföras till
säsongsvariation inom personalkostnaderna (9,1 mkr), det vill säga storleken på
förvaltningens semesterskuld till personalen. Då semesterperioden har passerat kommer
denna positiva avvikelse minska fram till årets slut och på helår förväntas ingen
ekonomisk påverkan. Med semesterskuld exkluderad visar nämnden ett negativt resultat
om 1,7 mkr vid delåret.
Jämfört med 2018 är det en resultatförsämring med 4,9 mkr som främst beror på
underskott inom nämndens nya verksamheter Nolhaga Parkbad och AME som
tillsammans backar 3,2 mkr ackumulerat augusti. Personalkostnader har ökat med 14,9
mkr jämfört med motsvarande period 2018. Detta måste sättas i relation till nämndens nya
enheter Nolhaga Parkbad och AME. Kostnadsökningen för nämndens övriga enheter är
2,7 mkr, vilket motsvarar en ökning på 2,6 %. I kostnadsökningen ingår löneökning inom
nämndens verksamheter, bemanning caféverksamhet, vaktmästartjänst Bjärkehallen,
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lärartjänster på grund av volymökning samt administrativ chef vid Alströmergymnasiet och
på helår förväntas en fortsatt negativ avvikelse om 2,7 mkr.
Lokalhyror har ökat med 7,9 mkr där kostnader inom Nolhaga Parkbad och AME utgör
11,8 mkr medan övriga verksamheter uppvisar minskade hyreskostnader till följd av
hyresreducering. På helår förväntas en negativ avvikelse mot budget på 0,5 mkr på grund
av för lågt budgeterade hyreskostnader inom verksamhet Utbildning.
Köp av tjänster avviker negativt med helårsprognos på 2,1 mkr på grund av högre
kostnader än budgeterat beroende på högre interkommunala kostnader för utresande
gymnasieelever samt högre kostnader för elever som reser utanför Alingsås för att läsa
naturbruk.
Övriga kostnader avviker positivt fram till augusti med 1,3 mkr, till övervägande del på
grund av föreningsbidrag som till stor del betalts ut i juni enligt bidragsreglemente. På
helår förväntas emellertid en negativ helårsprognos om 477 tkr där den största
förklaringen är kostnader för inköp av varor till försäljning i caféer på Nolhaga Parkbad och
Nolhaga slott samt inköp till Parkbadets simshop samt förbrukningsmaterial- och
inventarier där mycket härrör badets första driftår. Underskottet vägs till stor del upp av att
färre inköp skett vid Alströmergymnasiet.
Intäktssidan avviker negativt med 1,9 mkr mot budget ackumulerat augusti.
Intäkterna inom Nolhaga Parkbad är lägre än budgeterat då verksamheten endast varit
öppen del av året samt lägre entréintäkter än budgeterats. På helår förväntas däremot en
positiv avvikelse om 5 mkr där överskotten beror på ej budgeterade medel från
kommunens flyktingfond om 4,7 mkr samt försäljningsintäkter för Nolhaga Parkbads café.
Dessutom ingår en schablonintäkt i prognosen från Migrationsverket för ensamkommande
om 2,2 mkr. Nämnden har inte mottagit något av dessa medel till och med delårsbokslutet.
Nämnden sökte och erhöll 4,7 mkr från kommunens flyktingfond (KF den 24 april, § 76) för
utvecklingsarbete för de cirka 30 asylsökande ungdomar som ej längre finansieras av
Migrationsverket och för koordinator från AME till drift av caféverksamheten i Nolhaga
Parkbad. Nämnden har till det andra tertialet förbrukat 1,9 mkr och förväntas använda hela
summan på helår. Dessa medel innebär en avvikelse på både kostnads- och intäktssidan.
Inför budget 2020 finns en viss problematik hur aktiviteter för att förstärka och stödja
utbildning och praktik för målgruppen ska finansieras i och med att dessa medel endast är
tillfälliga under innevarande år.
Helårsprognos visar ett negativt resultat om 735 tkr inklusive ökade schablonintäkter för
ensamkommande, volymökningar vid Alströmergymnasiet som under höstterminen
förväntas bli mer kostnadsintensiv jämfört med första halvåret samt att handlingsplan för
AME ej uppnås. Nolhaga Parkbad utgör även del av underskottet.
Utfall per verksamhet är för enligt följande:
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Nämndens resultat efter två tredjedelar av året är en positiv budgetavvikelse om 53 tkr. I
samband med att Kultur- och fritidsnämnden och Utbildningsnämnden gick samman vid
årsskiftet reducerades nämndbudgeten med drygt en tredjedel. Totalt förväntas nämndens
kostnader reduceras men jämfört med rationaliserad budget förväntas en negativ
avvikelse om 70 tkr.
Staben och Utveckling redovisar för perioden ett överskott på 200 tkr mot budget och på
helår förväntas ett positivt resultat på 280 tkr.
Alströmergymnasiet uppvisar efter andra tertialet ett positivt resultat på 1,6 mkr där
personalkostnaderna följer budgeterad nivå. Till grund för det positiva resultatet syns
ekonomisk återhållsamhet genom lägre köp av tjänster, förbrukningsmaterial samt
förbrukningsinventarier till programmen.
Av beviljade flyktingfondsmedel förväntas cirka 2,7 mkr användas för utbildningsinsatser
för målgruppen nyanlända. Sektorerna uppvisar generellt positiva resultat där bland annat
minskad personalstyrka inom introduktionsprogrammet förbättrar resultatet. Med
kostnader för interkommunal ersättning och drift av gymnasiesärskolan inkluderat samt
schablonintäkter för ensamkommande förväntas ett resultat i paritet med budget för
gymnasiet som helhet.
Gymnasiesärskolan uppvisar ett positivt resultat om 68 tkr. Ett lägre elevantal förväntas
till hösten med lägre interkommunala ersättningar till följd. En anpassad
personalorganisation tar tid vilket ger en negativ effekt med en förväntad årsprognos
på -180 tkr.
Interkommunala ersättningar redovisar ett underskott vid delårsbokslutet på 467 tkr.
Detta beror främst på ett nytt samverkansavtal inom Västra Götaland som tydligt ökat
kostnaderna avseende naturbruk till privata aktörer samt att naturbrukskansliet ökat sina
priser för elever som läser naturbruk inom det regionala utbudet. På helår förväntas dessa
förändringar öka kostnaderna med cirka 1 000 tkr.
Som prognostiserades i vårbokslutet gällande volymökningen i relation till interkommunala
ersättningen kan ett underskott om för helåret förväntas. Volymökningen för 16-18 åringar
beräknas enligt befolkningsprognos för 2019 till 57 fler. Preliminära antagningssiffror visar
cirka 60 fler elever på Alströmergymnasiet. Cirka 35 fler utresande elever jämfört med
vårterminen innebär drygt 1,5 mkr högre interkommunala ersättningar. Ökningen av totalt
antal studerande elever beror även på att fler elever inom IM-programmet har påbörjat
nationella program. Dessutom är antalet elever som går ett fjärde år för att genomföra sin
gymnasieexamen högt vilket påverkar volym samt ekonomi.
Inresande elever förväntas vara relativt stabilt jämfört med föregående läsår och ingen
ekonomisk effekt förväntas i nuläget. Den totala ekonomiska effekten av elevers val för
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läsåret 2019/20 kan först vid septembers månadsuppföljning prognostiseras med högre
träffsäkerhet. Utifrån nuvarande tillgänglig antagningsinformation beräknas ett underskott
om 2,3 mkr för den interkommunala ersättningen.
Campus Alingsås redovisar för perioden ett budgetöverskott på 670 tkr som på helår
förväntas öka till 950 tkr. Verksamheten har bedrivits effektivt och i god samverkan med
gymnasiet samt Integrationsavdelningen vilket bidrar till överskottet, där dock den största
delen avser flyktingfondsmedel för IM-elever som går integrerat på vuxenutbildningen .
Integrationsavdelningen redovisar ett resultat med 893 tkr i positiv budgetavvikelse. Den
tydligaste anledningen är högre återbetalning av försörjningsstöd som betalades ut
föregående år. Under 2018 ökade försörjningsstödet tydligt mot tidigare år och
återbetalningen kommer innebära en positiv effekt på årets resultat. Även högre intäkter
gällande återsökta kostnader från Migrationsverket bidrar. Sammantaget förväntas en
positiv avvikelse om 435 tkr för året.
Inom Arbetsmarknadsenheten pågår arbete med att anpassa organisationen utifrån
nuvarande ekonomiska förutsättningar och en handlingsplan på totalt 5 500 tkr har tagits
fram. Efter andra tertialet avviker verksamheten negativt med 1268 tkr och på helår
förväntas ett negativt resultat på 685 tkr där personalkostnader står för största delen av
avvikelsen. En schablonintäkt från Migrationsverket för ensamkommandes aktiviteter
förbättrar prognos med 565 tkr. Medel på 1 300 tkr har beviljats från kommunens
flyktingfond till AME för koordinator praktik samt drift av caféverksamhet på Nolhaga
Parkbad vilket förväntas förhindra ett större underskott gällande personalkostnader.
Driften av cafét kommer innebära tydliga avvikelser på både intäkts- och kostnadssidan
för inköp och försäljning av caféts utbud. Inför 2020 kvarstår osäkerhet om bibehållen
budget för enheten utan att ytterligare åtgärder behöver genomföras.
Ungdom- och fritidsverksamhet uppvisar ett positivt resultat på 208 tkr. På helår
förväntas högre personalkostnadsresurser att krävas på Arena Elva för att stärka
integrationsinsatser, vilka vägs upp med flyktingfondsmedel och ett positivt resultat om
250 tkr prognostiseras.
Kulturskolan redovisar ett negativt resultat på 720 tkr beroende på att elevfakturering för
hösten sker först under september/oktober. Prognos för helår är ett negativt resultat om
200 tkr då budgeterade effektiviseringer inte helt förväntas uppnås.
Anläggning och fritid visar en negativ avvikelse på 505 tkr som till stor del beror på
säsongsvariationen för intäkterna gällande uthyrning av lokaler och idrottshallar. Högre
beläggningsgrad och intäkter förväntas under återstående höst- och vintermånader med
positiv årsprognos om 500 tkr.
Nolhaga Parkbad redovisar ett negativt resultat i vårbokslutet om 1 926 tkr. Resultatet
innehåller driftskostnader för åtta månader men enbart intäkter från och med mars månad
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då friskvårdsanläggningen öppnades för allmänheten. Helårsprognos visar på en negativ
avvikelse på 1 620 tkr och en handlingsplan kommer att utarbetas omedelbart efter
beslutat delårsbokslut.
Föreningsservice avviker negativt med 455 tkr mot budget i och med en naturlig
säsongseffekt då stora utbetalningar årligen görs i juni i enlighet med bidragsregler.
Prognos för helår är att kvarvarande bidrag kommer att utbetalas med ett årsresultat i
paritet med budget.
Kultur och bibliotek avviker negativt med 41 tkr mot budget. Ett underskott om 300 tkr
prognostiseras på helår där biblioteksverksamheten förväntas backa på grund av högre
kostnader för timlöner än budgeterat och renovering av Ingareds bibliotek.
Kulturverksamheten förväntas följa budget.
Turism och evenemang visar efter andra tertialet ett negativt resultat med 249 tkr på
grund av ej förväntade kostnader i samband med evenemanget Kaffe-SM. Även
uppbyggnaden av kommunens turism- och besöksnäring har genererat högre kostnader
än budgeterat och helårsprognos är -200 tkr.
Semesterskuld rapporteras från och med innevarande år separat i redovisningen för
nämnden. Fram till augusti månad avviker semesterskulden positivt med 9,1 mkr på grund
av säsongseffekt inom personalkostnader. Detta följer förväntad nivå och resultat på helår
beräknas också vara resultatneutral.

Investeringar
Budget
2019

Delårsboks Prognos
lut 2019
helår

Tkr

Avvikelse
prognos/
budget 2019

Reinvestering

Delårsbok Differens
slut 2018
2018/2019
0

0

Inventarier

6 000

2 078

6 000

Totalt utgifter

6 000

2 078

6 000

0
0

3 490

-1 412

3 490

-1 412

Kultur- och utbildningsnämndens investeringsram uppgår 2019 till 6 000 tkr varav 2 078
tkr hittills har förbrukats. Utfallet är lägre än föregående års investeringsinköp för
motsvarande period då investeringar inför Nolhaga Parkbads öppnande samt maskininköp
till uppbyggnad av plåt- och svetsutbildning höjde utfallet. Totalt har investeringar om
5 500 tkr beviljats och kvarvarande medel om 500 tkr beslutas fortlöpande om under året
efter verksamheternas prioritetsordning och uppstådda behov.
Flera större ombyggnationer vid Alströmergymnasiet förväntas påbörjas och utföras under
höstterminen 2019 samt vårterminen 2020 för att möta volymökningen under kommande
år för målgruppen. Utbyggnaden har delvis försenats till 2020. Det är av vikt att ut- och
ombyggnaden av gymnasiets lokaler sker klokt då en förändring avseende in- och
utresande elever snabbt kan bli kostsam med ökade interkommunala kostnader samt vid
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både en för långsam utbyggnad av lokalerna likväl en för stor utbyggnad med högre
lokalhyror som följd.
Beställningar av beslutade investeringar följer i övrigt plan och hittills under året har
investeringar verkställts i form av entréskylt till Nolhaga Parkbad, påbörjad uppgradering
av bryggor och livräddningsutrustning, speciellt anpassad belysning till utställningen
”Sammet, pärlor & galej” på Nolhaga slott samt färdigställande säkerhetsanpassning
Integrationsavdelningen.
De kvarvarande knappt 4 mkr i investeringsbudget kommer kapitaliseras i form av
upprustning av Actusgården, entréskyltar med ny logga till Alströmergymnasiet, möblering
till den ombyggda undervisningslokalen som förväntas färdigställas under vårterminen
2020, nya möbler till elevcafét på Alströmergymnasiet samt skyltar och uppdaterat
låssystem till Nolhaga lantgård.
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Personal

Personal och kompetensförsörjning
Under perioden har sju nya chefer inom nämndens områden tillsatts. Fyra rektorer, en
enhetschef ekonomi, en nyinrättad funktion som administrativ chef inom verksamhet
Utbildning samt en nyinrättad enhetchef vid turism och evenemang. Två av de tidigare
rektorerna har gått vidare till förvaltningschefsuppdrag vid andra kommuner. De nya
rektorerna har rekryterats både externt och internt. Därutöver har en ny sektorsindelning
genomförts där även rollen elevhälsochef införts. Vid staben har en ny enhet för ekonomi
inrättats vilken leds av ny chef. Sammanfattningsvis är detta en effekt av den nya
förvaltningen.
Vid implementering av medarbetaröverenskommelser lyfts medarbetarens individuella
kompetensutvecklingsbehov i förhållande till uppdraget vilket bidrar till att stärka tillit,
trygghet samt synliggöra en medveten kompetensutvecklingsplan. Med tanke på att
nämndens område innefattar drygt 80 unika befattningar utgör
medarbetaröverenskommelsen en viktig del av en tillitsbaserad styrning.
Verksamhet Utbildning har inte påverkats av lärarbristen och attraherar adekvat
specialistkompetens vid nyrekryteringar. Personalkontinuiteten är god och det är många
som väljer att bibehålla sina tjänster. En bedömning är att detta kan vara resultat av ett
systematiskt kvalitetsarbete kring rekryteringsprocess, arbetsmiljöfrågor och
karriärplanering samt samverkan avseende uppdragsinriktningar gällande karriärstjänster.
Personalsammansättning
Antal årsarbetare har förändrats gentemot april i år, genom en ökning av ca fem
årsarbetare. Dessa kan i huvudsak härröras till utökning av antal gymnasielärare till följd
av ökat elevantal.
Tabellen nedan avser månadsavlönad personal augusti 2019 enligt kollektivavtalet AB,
alla anställningstyper samt fördelning enligt AID-struktur.
Månadsavlönad
Antal
Antal
personer anställningar

Antal
årsarbetare

Sysselsättningsgrad
Medelålder
(snitt)

AID-struktur

356

360

341,6

45,6

95%

Administration

50

50

49,1

47,0

98%

Handläggar- och administratörsarbete

33

33

32,1

46,6

97%

Ledningsarbete

17

17

17,0

47,6

100%

Kultur turism och fritidsarbete

73

73

65,2

41,2

89%

Bibliotekarie, biblioteksass

13

13

12,3

42,5

94%

Övrig fritid kultur turism

59

59

52,0

41,0

88%

183

184

176,8

47,8

96%

16

17

16,4

49,6

96%

1

1

1,0

57,0

100%

Skol- och barnomsorgsarbete
Elevassistent
Grundskolelärare
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Gymnasielärare

123

123

121,3

47,1

99%

39

39

34,4

49,3

88%

4

4

3,8

45,0

94%

26

26

25,9

40,7

100%

6

6

6,0

38,7

100%

20

20

19,9

41,3

100%

23

23

21,4

45,8

93%

16

16

14,4

44,1

90%

Köks- och måltidsarbete

2

2

2,0

56,5

100%

Tekniker

5

5

5,0

46,8

100%

5

5

4,3

42,4

86%

Sjuksköterska

4

4

3,5

43,3

88%

Övrigt vård omsorgsarbete

1

1

0,8

39,0

80%

Övrigt lärararbete
Övrigt skol-/förskolearbete
Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare
Övrigt socialt och kurativt
Teknikarbete
Hantverkararbete m m

Vård- och omsorgsarbete m m

Andel timavlönade
Andelen timlön, fyllnad och övertid gentemot andelen månadsavlönade årsarbetare för
perioden första januari till sista juli 2019 uppgår till 5,9%. En översyn och ökad
medvetenhet inom förvaltningen gällande timanställningar i relation till ekonomi och
arbetsmiljö har gjorts.

Personalomsättning
Personalomsättningen januari till augusti 2019 är 7,7% vilket är något lägre än för samma
tidsperiod 2018 (9,3%). Förändringen kan härledas till jämförbart fler medarbetare inom
förvaltningen i och med arbetsmarknadsenhetens överflyttning per 1 januari. Inom övriga
verksamheter är personalomsättningen jämförbar mot samma tidsperiod förra året och
inom den överflyttade enheten är personalomsättningen relativt låg, vilket kan förklara den
i helhet lägre personalomsättningen.
Ett strukturerat och systematiskt arbete inom ersättarplanering och rekrytering fortgår.
Kompetensutveckling
En förvaltningsövergripande utbildning med fokus på strategier för att agera, undvika samt
bemöta gäster i hotfulla situationer har genomförts. Utbildningen har riktats mot personal
som verkar i offentliga situationer och miljöer, såsom inom områdena bad,
bibliotek, reception, turism, besöksnäring, arbetsmarknad och ungdomsverksamhet. Vid
utbildningstillfället deltog ca 70 medarbetare.
Samarbetet mellan Arbetsmarknadsenheten och övriga verksamheter inom förvaltningen
intensifieras genom kompetensöverföring för ökad måluppfyllelse avseende inkludering
och självförsörjning, exempelvis via digitala centrum samt caféverksamheten vid Nolhaga
Parkbad för att möjliggöra ytterligare praktik-, arbetsträning- och språkpraktikplatser.
Gällande chefers kompetensutveckling har gemensam utvecklingsdag genomförts och
nya rektorer har påbörjat rektorsutbildning. Övriga nya chefer följer planerade
kompetensutvecklingsinsatser.
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Arbetsmiljö
Aktiviteter såsom implementering av medarbetaröverenskommelser samt handlingsplaner
avseende arbetsmiljö har beskrivits under åtagandedelen vid arbetsmiljömålet.
Rutiner för säkerhet vid Nolhaga Parkbad har upprättats och beslutats.
Underlag inför återrapportering avseende hur den beslutade handlingsplanen vid
Arbetsmarknadsenheten har påverkat arbetsmiljön har tagits fram. Detta har skett genom
bland annat en anonym enkätundersökning där frågorna haft sin utgångspunkt i
samverkad risk- och konsekvensanalys. Analys av enkätens resultat påvisar fortsatt behov
att synliggöra enhetens uppdrag, målbild och förutsättningar vilket kommer belysas
särskilt vid upprättande av medarbetaröverenskommelser.
Förvaltningens samtliga arbetstidsscheman har genomgått en översyn i syfte att
upprätthålla en god arbetsmiljö och möta verksamhetens behov. Vidare har ett arbete
genomförts i chefsgruppen gällande tidiga insatser för att undvika långvarig sjukfrånvaro.
Även ett intensifierat arbete gällande rehabilitering och dokumentation pågår.

Arbetsskador och tillbud
De vanligaste arbetsskadorna och tillbuden under perioden första januari till sista augusti
2019 är fallskador, avvärjning av elevincidenter, besökares verbala yttringar samt
händelser härrörande till bemanningsnivå.
Det föreligger färre rapporterade tillbud och skador för perioden 2019 mot samma period
2018, vilket härrör till ett flertal rapporterade tillbud avseende anläggningsklimatet vid
kulturskolan samt en elevhändelse vilken inkluderade flertal elever och lärare vid
gymnasiet i början av förra året.

Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ

2018

2019

Differens 2018-2019

Tillbud

21

15

-6

Arbetsskador

11

7

-4

Sjukfrånvaro4

4

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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Sjukfrånvaron till och med juli 2019 är i stort oförändrad mot samma tidsperiod förra året.
Inom åldersspannet upp till 29 år föreligger lägre sjukfrånvaro gentemot motsvarande
period förra året, vilket kan härröras till sjukskrivningar i samband med medarbetares
graviditeter samt även förklara lägre sjukskrivningar över 60 dagar.
Tabell, sjukfrånvaro i %
2018

2019 Differens 2018-2019

1-14 dagar

1,79

2,05

0,26

1-59 dagar

2,44

2,64

0,20

> 60 dagar

2,73

1,96

-0,77

< 29 år

9,44

4,66

-4,78

30-39 år

6,23

5,15

-1,08

40-49 år

3,97

5,18

1,21

50-55 år

2,63

2,74

0,11

> 56 år

5,08

4,57

-0,51

Totalt

4,91

4,59

-0,32

Sammanfattande analys delårsbokslut
Den nya nämndens utmaningar och framgångar kan sammanfattas med att två
förvaltningars samverkan i en ansträngd ekonomi har givit kvalitativa resultat.
Verksamheternas fokus på leverans i samklang med behov och följsamhet mot mål,
åtagande och uppdrag samt budget har givit Alingsåsarna ett utökat utbud av kultur,
turism, fritid och bibehållen utbildningskvalitet samt stabil integration. Trots genomgående
uppfyllda mål, åtagande och genomförda uppdrag samt effektiviseringar visar det att
nämnden redovisar ett underskott om 2.9 mkr. De största avvikelserna har presenterats i
delåret och där handlingsplan för Arbetsmarknadsenheten bland annat ej når målet med
budget i balans. Volymökning och interkommunala ersättningar är svårhanterade att
prognostisera vid Alströmergymnasiet trots att ett omfattande arbete genomförts för en
högre träffsäkerhet och där nettokostnaderna är på 0,7% lägre än referenskostnad.
Att öppna en ny friskvårdsanläggning i kommunen och i Nolhaga Parkbads storlek kräver
en mängd engångskostnader och en inkörning av personal i relation till besöksantal samt
säkerhet. I tilldelad ram har det under hela perioden saknats drift om ca 1,8 mkr vilket på
olika sätt krävt ökat fokus på intäkter. Hösten innebär därmed ökade
marknadsföringsinsatser och koncept. Den nya organisationen utgör även en arena för ett
tillitsbaserat ledarskap och där nämndens fyra huvudverksamheter följs upp genom
kontinuerliga verksamhetsdialoger för nämndens ledamöter utöver nämndsmöten och
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utskott. De samverkade medarbetaröverenskommelserna som tagits fram för ökad
delaktighet och medvetenhet om mål, roll och funktion är ytterligare ett verktyg för en
säkerställd arbetsmiljö. Nämnden har dock haft en utmaning att möta de ökade
lärarlönerna utifrån den uppräkning som erhölls vid tilldelad ram och det har bland annat
inneburit att en ny sektorsindelning genomförts samt minskning av stödpersonal vid
Alströmergymnasiet för att möta elevernas rätt till behöriga lärare. Delåret påvisar även att
besöksnäring och turism inom nämndens ansvar har höga besökssiffror vid de
utställningar och arrangemang som sker samt att en mängd nya samverkansformer har
skapats där Alingsås finns på kartan såväl innanför som utanför kommunen.
Sammanfattningsvis har delåret visat och lagt grunden för att möta resterande månader
med ett fortsatt uppföljningsarbete gällande ekonomi, åtagande och personal samt
genomföra en risk- och konsekvensanalys inför 2020 utifrån nuvarande underlag.
Ytterligare en faktor inför kommande budgetår och som bör analyseras än mer är
osäkerhet avseende om externa och kommuninterna intäkter inte erhålls i samma
utsträckning som innevarande år.
Personal
Ledning och styrning för att klara den ekonomiska utmaning nämnden står inför 2020 är i
fokus, när den nya organisationen kan se vilka resurser som krävs för att hållbart driftsätta
samtliga verksamheter i linje med uppdrag och mål.
Ett systematiskt arbete kommer att krävas för att bibehålla nyrekryterade chefer (sju nya
chefer under 2019) vilket innebär att den nyinrättade ekonomienheten och
verksamhetsutvecklarens stöd i kompetensöverföring är en förutsättning för hållbar
arbetsmiljö.
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Bilaga 1. Internkontrollplan

Identifierad risk

Område

Process

Riskvä
rde

Vad ska kontrolleras?

Metod

Ansvarig

Hur ska kontrollen
genomföras?

Vem genomför
kontrollen

Säkerställa att inköp av
tjänst/vara följer ramavtal

Generella stickprov

Enhetschef
ekonomi

Generella stickprov utförs
månatligen av 3 % av
attesterade fakturor. Utfall är
att flera inköp görs utanför
ramavtal då nämndens
verksamheter inom tex
kultur- och fritidsområdet ej
är upphandlade. Chefer har
följt kommunens rutiner för
direktupphandling.

Att rutiner följs

Stickprov under året

Jurist

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

ekonomi
verksamhet
medborgare
medarbetare
Följer inte ramavtal vid inköp av
tjänst/vara

Ekonomi

Följer inte rutiner vid upphandling

Ekonomi

Upphandling

Upphandling

9

6

Utbildning (förebyggande
kontroll)

Status delårsbokslut

En avvikelse gällande
dokumentation har upptäckts
och åtgärdats.

Följer inte lagar och riktlinjer för
hantering av personuppgifter

Medarbetare

Tillförlitliga rapporteringar av
sjuskrivningar

Medarbetare

Personuppgifter

Sjukskrivning

6

6

Att behandling av
personuppgifter sker på
laglig grund.

Utbildning

Att tillförlitlig rapportering och
uppföljning vid sjukdom sker

Upprätta rutin för
sjukrapportering inom
förvaltningen

Jurist

En större genomlysning av
nämndens hantering av
personuppgifter har
påbörjats. Arbetet förväntas
vara slutförd vid årsskiftet.

Förvaltningschef

Påbörjat samt punkt på FSG.

Stickprov

Arbete med systematisk
uppföljning av
sjukrapportering sker.
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Följer inte rutiner avseende
arbetsmiljö enligt samverkat årshjul

Medarbetare/elev

Arbetsmiljö

6

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

Årlig granskning

HR-ansvarig

Handlingsplaner har
upprättats och dessa
utvärderas under året.

Att föreningsbidragsprocessen inte
är kvalitetssäkrad

Verksamhet

Föreningsbidrag

9

Säkerställa kvalitetssäkring
av
föreningsbidragsprocessen

Kartlägga processen

Enhetschef
ekonomi och
föreningssamordnare

Under året har fokus legat
på att implementera, bygga
upp och kvalitetssäkra det
nya digitala bidragssystemet.

Ta fram rutiner
Uppföljning
Återrapportering till
nämnd

Elevers arbetsmiljö

Medborgare

Arbetsmiljö

9

Säkerställa att plan mot
diskriminering och kränkande
behandling efterlevs och följs

Månadsvis uppföljning

I nästa steg kommer rutiner
och processer i det nya
systemet att kartläggas
ytterligare.
Rektorer

KUN har antagit ny rutin och
riktlinje för arbetet mot
diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling, §
53. Utbildning i nya rutiner
och riktlinjer sker för gruppen
rektorer. Rektorer arbetar
med att upprätta plan.
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Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2019-09-24

§ 52 2019.013 MN

Delårsbokslut 2019 (E 2019-732)
Ärendebeskrivning
Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 10 september lämnat följande yttrande:
Enligt styrmodellen görs bokslut tre gånger per år: vårbokslut per 30 april, delårsbokslut per
31 augusti och årsbokslut per den 31 december. Utöver en ekonomisk redovisning i
vårbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första åtta
månader samt hur det av
kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande planering.
I delårsbokslutet följs även nämndens åtaganden, uppdrag och internkontroll upp.
Delårsbokslutet består även av en personaluppföljningsdel.
För Miljöskyddsnämnden prognosticeras ett nollresultat.
Investeringsutgiften i nytt ärendehanteringssystem förväntas bli enligt budget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 17 september § 42 och lade
fram en reviderad version av Delårsbokslut 2019.
Beslut
Miljöskyddsnämnden godkänner delårsbokslutet enligt arbetsutskottets förslag.
Ärendet justeras direkt
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page
Sida206
1 avof1 447

Utdragsbestyrkande

Delårbokslut Miljöskyddsnämnden
2019

Antagen 2019-09-24, MN § 52
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Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet
Miljöskyddsnämndens huvudsakliga uppgift är att skapa en hälsosam och god miljö idag
såväl som för kommande generationer. Framförallt görs detta genom tillsyn och kontroll
utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen men nämnden arbetar också strategiskt
med miljöfrågor. Nämnden ansvarar för miljöövervakningen av luft. Nämnden tar också ett
stort antal vattenprover varje år för att kunna följa upp förändringar i vattenkvaliten.
Nämnden är delaktig i planprocessen och andra miljöstrategiska projekt inom kommunen.
Nämnden ansvarar också för kommunens strategiska arbete utifrån EU:s vattendirektiv.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 5 februari 2018 § 4 ska samtliga nämnder redogöra för
sin plan för och sitt arbete med demokratifrågor. Kontoret har under februari och mars haft
två stora möten om avloppstillsyn som vi kommer att utföra i Färgens område. Syftet med
mötena var att i god tid informera och svara på frågor.

Ekolog
Naturvårdsprogrammet har antagits av Miljöskyddsnämnden och Del 1 ”Mål, strategier
och åtgärdsplan 2020-2025” har sänts vidare till KS/KF för antagande.
Naturvårdskonsulter är ute och inventerar bl.a. kärlväxter, insekter och svampar i två
områden som är utpekade som förslag till nytt naturreservat. Syftet med inventeringen är
att få en uppfattning om vilka värden som finns i dag. Brev om inventeringen har gått ut till
samtliga markägare i området runt Ekåsaryd som berörs av ett eventuellt inrättande av ett
nytt naturreservat.
Den förvaltningsöverskridande naturvårdsgruppen har under våren 2019 träffats tre
gånger, då har dialog skett runt grönplan som underlag till FÖP Staden,
medborgardialogträff, samt vad är på gång inom kommunens olika förvaltningar när det
gäller naturvårdsfrågorna.
Vattensamordningsgruppen har under våren 2019 haft tre möten. Gruppen har diskuterat
behovet av en klimatanpassningsstrategi. Det förs en dialog över förvaltningsgränserna
gällande vattenprovtagningar och olika projekt, men också gällande framtagning av olika
strategier och planer och hur dessa kopplar till varandra eller skiljer sig ifrån varandra,
bland annat en workshop om dagvattenplanen.
Tillsynsprojekt och inrättande av nya naturminnen har gått in i en samrådsfas med de
fastighetsägare som berörs av urvalet av potentiella träd.
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Livsmedel
Under årets andra tertial har branscherna butiker med beredning, bagerier, dricksvattenanläggningar, fiskhandlare, gatukök, restauranger, sushi, säsongsverksamheter (lägergårdar, sommarcaféer), tillagningskök, skola/förskola, mottagningskök, skola/förskola
besökts.
93% av de kontroller som planerade för jan-aug är genomförda och 66% av årets alla
planerade kontroller är genomförda under årets två första tertialer.
Antal planerade kontroller under 2019:
Antal planerade kontroller (T1&2):
Antal genomförda kontroller (T1&2):
Antal extra offentliga kontroller (T1&2):

400st
286st
266st
15st

Rengöring är ett fokusområde som alltid har behov av kontroll, särskilt i restauranger,
sushirestauranger, gatukök, bagerier och fiskhandlare och som i många fall följts upp
genom extra offentlig kontroll.
Inspektioner har även gjorts på Potatisfestivalens matmarknad, där fokus låg på att se till
att vagnarna hade tillgång till rinnande vatten och tvål för handtvätt, samt att de höll bra
temperaturer på sina livsmedel. Många av vagnarna behövde vidta åtgärder under
inspektionen. En vagn stängdes pga. sina brister i förvaring, hantering och kunskaper i
livsmedelshygien och matsäkerhet.
Inspektioner gjorde även under Gothia Cup i de tre serveringskök som användes. Fokus
låg på att kontrollera personlig hygien, rengöring, kontroll av temperaturer och hantering
av specialkost.
Under den andra tertialen har vi arbetat med att få in och granska faroanalyser och
undersökningsprogram för att fastställa dessa för dricksvattenanläggningarna, vilket har
varit tidskrävande. De flesta anläggningarna har haft ett platsbesök. Kunskapen om den
egna anläggningen och dess beredningssteg, samt hur analysresultat ska tolkas har varit
varierande. Många av de mindre anläggningarna har inte följt tidigare fastställt
provtagningsprogram med rätt frekvens på provtagningen och bedömningen av
analysresultat misstolkas lätt.
Iakttagelser har gjorts gällande utbildning för vikarier i skol- och förskolekök.
Utbildningstillfällen för nya vikarier har under året varit få, vilket medför att vikarierna inte
känner till rutiner för personlig hygien.
Under senare delen av sommaren har det inkommit ett antal misstänkta fall av
matförgiftningar på olika anläggningar, men inget har kunnat härledas ha orsakats av
restaurangerna.
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Kunskapen om allergener har förbättrats avsevärt efter förra årets kontroll hos
sushirestauranger.
Hälsoskydd
Hälsateamet har under första halvan av året genomfört tillsyn av samtliga förskolor och
skolor. Tillsynsprojektet för förskolor inriktade sig på barnens fysiska miljö. Tillsynen av
skolor var under våren inriktad på uppföljning av förra årets tillsyn samt städ och hygien i
undervisningslokalerna. Ett nytt informationsmöte för skolor är planerat inför hösten 2019.
Hälsateamet har under våren också genomfört tillsyn av fastighetsägare i Alingsås
kommun där fokus legat på inomhusmiljö och egenkontroll. Målet för tillsynen av
fastighetsägare var att kontrollera ca 20 stycken fastighetsägare. Resultatet av tillsynen
på fastighetsägarens egenkontroll blev att 15 stycken fastighetsägare tillsynades.
Arbetet med radon pågår och granskning av de begärda mätrapporterna sker kontinuerligt
med att de inkommer. Påminnelser om mätningar som inte inkommit ska skickas ut och
nya uppmaningar om att mäta planeras att skickas inför hösten.
Tillsynen av nagelvård genomförds under våren. Under den planerade projekttiden
utfördes sju inspektioner. Ytterligare tre kommer att besökas senare under hösten då
inspektion hos dessa inte var möjlig under den planerade projekttiden .
Hälsateamet bedriver en mer aktiv strandskyddstillsyn där vi följer upp fjolårens
inventeringsinsats kring Sävelången. Ett regionalt strandskyddstillsynsprojekt planeras
och genomförs under året. En inventering av en ny sträcka gjordes under försommaren,
sträckan som inventerades var områdena Lycksaligheten, Saxebäcken, Björkekärr och
Simmenäs. Inventeringen fokuserades från strandlinjen och 100 meter inåt land, dock är
strandskyddet runt Mjörn utökat till 300 meter.
Projektet Naturminnen är aktivt och en inventering av eventuella nya skyddsvärda träd är
genomförd. Syftet med projektet är att lämna förslag till beslut för inrättande av fem nya
naturminnen.
Strandbadstillsynen har fungerat bra under sommaren. Det har dock varit otjänligt vatten
på vissa badplatser under sommaren. Dialogen mellan Miljöskyddskontoret och Kulturoch
utbildningsförvaltningen
har
skett
under
badsäsongen.
Kulturoch
utbildningsförvaltningen har vidtagit åtgärder för att minska hälsorisken vid otjänlig vatten i
badplatserna.
Under augusti månad påbörjades tillsynen av gym och solarier i Alingsås kommun. Det
finns ca 16 stycken anläggningar att besöka varav några har både gym och solarium på
samma ställe eller endast det ena. Tillsynen fokuserar på egenkontroll utifrån miljöbalken
och dess tillhörande förordningar men även utifrån den nya strålskyddslagen och dess nya
krav på åldersgräns för solarium på 18 år.
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Under hösten ska tillsyn av kommunens bassängbad ske. Fokus för tillsynen kommer vara
verksamheternas egenkontroll och reningsmetoder för bassänger, samt hygien i
bassängbadens lokaler. Det finns ca 6 stycken anläggningar, varav en är Nolhaga
parkbad.
Tillsyn av tatuerare i Alingsås kommun ska ske under hösten.
Hälsateamet arbetar aktivt med klagomål på boendemiljö, buller, samt mycket annat.
Teamet arbetar också med tips på olovliga byggnationer inom strandskyddat område.

Tillsyn av serveringstillstånd, tobak, folköl och receptria läkemedel
Den 1 juli övertog miljöskyddsnämnden avsvaret för prövning och tillsyn av
serveringstillstånd, tobak, folköl och receptfri läkemedel.
Under de två första månaderna har tre ansökningar om tillstånd att sälja tobak inkommit.
Mycket tid har använts för att ställa om organisationen för hantering av dessa frågor på
miljöskyddskontoret och här kvarstår mycket arbete.
En planering för tillsyn under hösten finns och med start i september utbildas ytterligare
två medarbetare för tillsyn och prövning av alkoholtillstånd.

Miljöskydd
I tillsynen av miljöfarliga verksamheter ingår både stora och små verksamheter. De större
verksamheterna som är tillståndspliktiga (B) eller anmälningspliktiga (C) har regelbunden
tillsyn som genomförs framförallt under hösten. De mindre verksamheterna (U) började vi
tillsyna mer regelbundet 2017 men vi når långt ifrån alla. Under våren har tillsynen
fokuserat på U-verksamheter där vissa verksamheter nu också blivit klassade och fått en
årlig avgift. Fortsatt arbete innefattar att uppdatera registret för U-objekt, prioritera var
insatser ska göras samt införa periodisering av tillsynen där så är lämpligt. I denna tillsyn
ingår fordonstvättar, fordonsverksamheter, mekaniska verksamheter, tankstationer,
detaljhandel, cisterner, tandläkare, veterinärkliniker, sjukhus m.m.
Inom förorenade områden (FO) har fokus under 2018-2019 legat på kemtvättar och andra
verksamheter som hanterat klorerade lösningsmedel, infrastrukturprojekt, anmälningar,
FO i planprojekt, deponier, räddningstjänstens övningsplatser samt hantering av massor
för anläggningsändamål.
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Under 2018 och 2019 har vårt register för cisterner (brandfarlig vara) uppdaterats. Arbetet
med tillsyn av cisterner behöver fortsätta. Inom primära skyddszoner i
vattenskyddsområden behövs oftast tillstånd för hantering av brandfarlig vara och dessa
behöver vi inventera och följa upp. Tillsynen av cisterner är viktig för att minska riskerna
för påverkan på miljön och människors hälsa t.ex. kan stora skyfall göra att cisterner går
sönder och olja eller diesel läcker ut. Det kan krävas mycket resurser för att hitta källan till
föroreningen och konsekvenserna för miljön kan bli stora. Risk finns också för att
dricksvatten kan förorenas.
Hantering av utrustning innehållande köldmedia är en viktig del av vår tillsyn. Köldmedia
har en betydande klimatpåverkan och det är av stor vikt att främja en god hantering. Även
små utsläpp från trasiga aggregat har klimatpåverkan, där vanligt förekommande utsläpp
motsvarar ett utsläpp på mer än 5 ton CO2e (koldioxidekvivalenter). Under 2019 har drygt
100 årsrapporter skickats in till miljöskyddskontoret, vilket är en ökning sedan 2017. Dock
finns troligtvis ett mörkertal och vi bör prioritera att finna dessa idag för oss okända
verksamheter. Ett register över köldmedieanläggningar förs och uppdateras kontinuerligt.
Registret omfattar bl.a. operatörernas årsrapporter, nyinstallationer och skrotningar.
Miljöskyddskontoret har under 2019 arbetat med tillsyn av verksamheter som har
anmält/har tillstånd att transportera farligt avfall. Denna tillsyn väntas fortsätta under 2020.
I tillsyn av både U-verksamheter, C-verksamheter och B-verksamheter ingår tillsyn av
avfallshantering och miljöskyddskontoret arbetar således regelbundet med tillsyn av farligt
avfall. I rivningsärenden ingår även tillsyn av avfallshantering och att följa upp att tillsyn
hanteras på rätt sätt utifrån lagstiftningen. En del tillsynsarbete av verksamheter som
återanvänder avfall för anläggningsändamål har förekommit under året.
Avfallsobjekten ingår till stor del i B- och C- objekten med regelbunden tillsyn. Avfallstillsyn
ingår även i tillsyn av U-verksamheter. Då det vid tillsyn framkommit att flertalet
verksamhetsutövare saknar kunskap inom detta område har vi under 2019 tagit fram en
broschyr gällande avfallshantering. Denna kommer att överlämnas till verksamheterna vid
tillsyn tillsammans med muntlig information och även finnas tillgänglig på vår hemsida.
Största arbetsbelastningen vad gäller avfall utgörs dock av övriga nedskräpningsklagomål.
Här finns idag en del oavslutade nedskräpningsärenden där vi inväntar komplettering från
sakägaren och under 2019-2020 behöver vi återigen se över våra interna rutiner för att
försöka effektivisera handläggningen ytterligare. Under 2019 har även viss
skrivbordstillsyn gällande transport av farligt avfall kommit igång och detta planeras
fortsätta under 2020.
Miljöskyddskontoret har även arbetat med rivningsärenden under året, både som
remissinstans och i egna tillsynsärenden som tillkommit på grund av miljöskyddskontorets
roll som remissinstans.
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Inom området kemikalier har miljöskyddskontoret under våren genomfört tillsyn av REACH
och biocidbehandlade varor i kommunen. Projektet är ett samverkans-projekt med
Kemikalieinspektionen och vi har hittills under 2019 besökt 32 verksamheter i projektet.
Syftet med inspektionerna är att öka företagens medvetenhet om de regler som finns
rörande information om farliga ämnen i varor. Detta är viktigt för att konsumenter ska
kunna göra medvetna val när de handlar. Tillsynen inkluderade dessutom fem stickprov av
varor som analyserades m.a.p. farliga ämnen. Resultatet blev bland annat att en av
varorna från Alingsås som analyserades fick försäljningsförbud.

Enskilda avlopp
Under det första halvåret har tillsynen av enskilda avlopp främst bedrivits i Färgens
vattenskyddsområden och kring Olofsered i södra delen av kommunen. Uppföljningar av
bristfälliga avlopp har genomförts i Antens avrinningsområde. Under våren har
miljöskyddskontoret haft två informationsträffar för fastighetsägare i kommunen. På
mötena informerade kontoret om vad man ska tänka på när man åtgärdar sin
avloppsanläggning. Under informationsmötena gick miljöskyddskontoret även igenom hur
ansökningsprocessen går till när man söker tillstånd för en ny avloppsanläggning.
Handläggare från miljöskyddskontoret har även deltagit i en arbetsgrupp som tar fram
förslag till en ny VA-utbyggnadsplan. Arbetsgruppen leds av Kretsloppsavdelningen men
miljöskyddskontoret är med för att bidra med information om enskilda avlopp.
I övrigt har arbetet under våren gått ut på att handlägga de ansökningar om enskilda
avlopp som har inkommit till förvaltningen
Under det första halvåret har:




102 tillsynbesök på enskilda avlopp genomförts
130 ansökningar om att anlägga enskilda avlopp inkommit
127 delegationsbeslut tagits gällande enskilda avlopp (främst tillstånd till
nyanläggande)

Värmepumpar
Miljöskyddskontoret har under året hanterat de anmälningar om installation av
värmepumpar som lämnats in. Sökanden har fått ett skriftligt beslut i samtliga ärenden.
35 anmälningar om att installera värmepump har inkommit till förvaltningen.
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Dagvatten
Ett projekt som sträcker sig över förvaltningsgränserna har startats upp och en projektplan
har tagits fram med målet att ta fram en dagvattenplan för Alingsås kommun som ska
beslutas av kommunfullmäktige under 2020. Under första halvåret har det mesta av
arbetet med dagvatten från miljöskyddskontorets sida fokuserat på deltagande i
dagvattenprojektet.
Miljöskyddskontoret har även yttrat sig i planärenden där dagvattenfrågor har behandlats
och deltagit i plangupper för att lämna synpunkter på dagvattenhanteringen i planer.
Anläggningar för rening av dagvatten är anmälningspliktiga eftersom dagvatten betraktas
som avloppsvatten inom detaljplanelagt område. I dagsläget räknar vi med att 200 timmar
går åt till yttranden under plan- och bygglovsprocessen respektive anmälningsärenden.
Under 2019 har Miljösamverkan Västra Götaland tagit fram en vägledning för tillsyn. Den
kan underlätta tillsynen av redan byggda anläggningar. En anpassning till ett förändrat
klimat ställer krav på öppna och hållbara dagvattenanläggningar.

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

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

VISION

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

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

Utfall

Mål 2019

2018

Antal inbjudna
branscher

2

2

4

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

Utfall

Mål 2019

2018

Antal praktikanter

1

1

2
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3. I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER
INDIKATOR
3.2 MEDBORGARNAS NÖJDHET MED ATT BO OCH LEVA I KOMMUNEN SKALL BIBEHÅLLAS
ELLER FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
JOBBA FÖREBYGGANDE MED BOSTADSKLAGOMÅL GENOM TILLSYN AV FASTIGHETSÄGARE
TILL FLERFAMILJSHUS
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar:
Hälsateamet har under våren också genomfört tillsyn av fastighetsägare i Alingsås kommun där fokus legat
på inomhusmiljö och egenkontroll. Målet för tillsynen av fastighetsägare var att kontrollera ca 20 stycken
fastighetsägare. Resultatet av tillsynen på fastighetsägarens egenkontroll blev att 15 stycken fastighetsägare
tillsynades.

Åtagandet bedöms som helt uppfyllt.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

Antal tillsynsinsatser

15

16

2018
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5. I ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET OCH
TILLGÄNGLIGHET
INDIKATOR
5.4 SJUKFRÅNVARON I KOMMUNEN SKA MINSKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR ATT BIBEHÅLLA LÅG SJUKFRÅNVARO INOM MILJÖSKYDDSKONTORET
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar:
Fem insatser för god arbetsmiljö har genomförts under perioden. En heldag med teamstärkande övningar
samt två halvdagar med återkoppling samt meningsfulla möten har bland annat gjorts. En annan aktivitet
som genomförts har varit om ämnet ”att lämna jobbet på jobbet”.
Miljöskyddskontoret har börjat med frukostinfo en gång i månaden där vi träffas och där syftet är att dels ta
del av info från senaste nämnden men också att diskutera och få information om vad som händer i
kommunen.
Åtagandet bedöms som helt uppfyllt.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

Antal insatser för god
arbetsmiljö

5

5

2018
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Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2019-2021 om uppdrag till
nämnderna. Uppdragen är årsvisa och förväntas genomföras under innevarande år.
Nedan följer nämndens tilldelade uppdrag.
Prognos per helår ska göras utifrån följande:
Uppdraget bedöms genomföras under 2019
Uppdraget bedöms ej genomföras under 2019
Enligt bedömning i Hypergene

SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT FLER PERSONER MED LÖNESTÖD SKA
ANSTÄLLAS I DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN SAMT FÖLJA UPP UTFALLET
ÅRLIGEN
Status
Påbörjad
Kommentar:
Miljöskyddsnämnden kommer inte att anställa någon med lönestöd i år. På kontoret finns i dagsläget inga
lämpliga arbetsuppgifter som går att delegera.

SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT ÖKA EXTERN MEDFINANSIERING,
EXEMPELVIS FRÅN EU, OM DET INTE MEDFÖR BESTÅENDE KOSTNADER
Status
Ej påbörjad
Kommentar:
Miljöskyddsnämnden har några Lona projekt igång där vi delvis får extern finansiering och delvis går in med
egna medel.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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SAMTLIGA NÄMNDER OCH BOLAGSSTYRELSER GES I UPPDRAG ATT SE ÖVER SIN
VERKSAMHET UR ETT INTEGRATIONSPERSPEKTIV I SYFTE ATT FÖRESLÅ LÄMPLIGA
INSATSER I KOMMUNENS SAMLADE INTEGRATIONSARBETE
Status
Ej påbörjad
Kommentar:
Miljöskyddsnämnden föreslår att man har utbildning i allemansrätten och håll Sverige rent.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT AKTIVT VERKA FÖR OCH GENOMFÖRA
FLERÅRSSTRATEGINS UTPEKADE VILJA
ERKA FÖR OCH GENOMFÖRA FLERÅRSSTRATEGINS UTPEKADE VILJA
Status
Delvis uppfyllt
Kommentar:
Nämnden strävar efter en ekonomi i balans samt att utföra effektiv verksamhet och nämnden följer
flerårsstrategins utpekade vilja. Ekonomiuppföljningar redovisas till nämnden löpande.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT REDUCERA SIN CENTRALA
ADMINISTRATION OCH FÖRESLÅ MÖJLIGHETER TILL FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE
EFFEKTIVISERINGAR
Status
Helt uppfyllt
Kommentar:
Ett samarbete över förvaltningsgränserna har pågått under en längre tid på Sveagatan där ekonomi
organisatoriskt är placerade under Samhällsbyggnadskontoret.
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En obemannad reception med bokningsterminalen Svea är färdigställd. Servicekontoret i Sollebrunn finns.
Implementering av Förenkla helt enkelt.
Uppdraget bedöms som helt uppfyllt.

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT STÄRKA OCH UTVECKLA DEMOKRATIN OCH
I LÄMPLIGA FORMER ANVÄNDA SIG AV MEDBORGARDIALOG
Status
Helt uppfyllt.
Kommentar:
Miljöskyddsnämnden har använt sig av medborgardialog vid några tillfällen. Dels har nämnden använt sig av
tex hemsida för att få ut information och för att få in synpunkter på bland annat naturvårdsprogrammet för
Alingsås kommun. Även nämndens åtagande att öka dialogen med näringslivet ligger i linje med detta då
kontoret bjöd in till information om enskilda avlopp.
Kontoret arbetar på att bli mer aktiva med våra frågor i näringslivsforumet som Alingsås kommun anordnar.

Uppdraget bedöms som helt uppfyllt.

SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT TA FRAM EN STRATEGI FÖR HUR DIGITALA
LÖSNINGAR GENOM EXEMPELVIS ARTIFICIELL INTELLIGENS KAN INFÖRAS I SYFTE ATT
MINSKA ADMINISTRATIONEN
Status
Påbörjad
Kommentar:
Miljöskyddskontoret har precis infört ett nytt ärendehanteringssystem Ecos, i detta system finns
möjligheten att jobba mer digitalt än tidigare. Just nu pågår implementering och utveckling av systemet där
det även ingår att ta fram en plan för hur kontoret ska kunna jobba mer digitalt och utnyttja de digitala
tjänster som finns. Även ett digitalt närarkiv håller på att utredas för att minska pappersförbrukningen.
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Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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Övriga uppdrag

MILJÖSKYDDSNÄMNDEN HAR FÅTT MEDEL FÖR ATT GENOMFÖRA EN UTREDNING
KRING INRÄTTANDE AV NYTT NATURRESERVAT, DETTA KOMMER UTREDAS UNDER
ÅRET.
Status
Påbörjad
Kommentar:
En upphandling av ramavtal med naturvärdeskonsulter har gjorts.
Nu är naturvårdskonsulter ute och inventerar bl.a. kärlväxter, insekter och svampar i två områden som är
utpekade som förslag till nytt naturreservat. Syftet med inventeringen är att få en uppfattning om vilka
värden som finns i dag. Brev om inventeringen har gått ut till samtliga markägare i området runt Ekåsaryd
som berörs av ett eventuellt inrättande av ett nytt naturreservat.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019

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

5 % av leverantörsfakturorna för perioden ska slumpvis kontrolleras – 202 st
leverantörsfakturor har betalats. 10 st kontrollerades och alla stämde enligt de
avtal kommunen har.
5 % av alla inkomna ansökningar/anmälningar ska slumpvis kontrolleras – 202 st
ansökningar/anmälningar har inkommit. 10 st kontrollerades. Alla, förutom en, har
fått svar genom mail, brev eller samtal inom tre dagar. En fick svar efter 5 dagar
pga. helg.
5 % av alla beslut ska kontrolleras så expedieringen uppfyller målet - 267 st beslut
har registrerats. 13 st beslut kontrollerades. Alla beslut skickades inom rätt
intervall.
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5 % av de expedierade besluten ska kontrolleras så nämnden lyckats delge rätt
person – 322 st delgivningskvitto har expedierats. 16 st delgivningar
kontrollerades. Alla delgivningskvitton har inkommit från rätt person.
5 % av alla tillstånd för enskilda avlopp ska kontrolleras så handläggningstiden inte
överstiger 6 veckor – 7 tillstånd kontrollerades och klarade handläggningstiden på
6 veckor
Antalet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) – 6 st RASFF har kommit
in under perioden1

Omedelbar åtgärd
Inga omedelbara åtgärder.

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

18
Page 224 of 447

Ekonomi
Sammanfattning
Miljöskyddsnämnden prognosticerar ett nollresultat. Prognosen för investeringen i ett nytt
ärendehanteringssystem följer budget.
Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget Delårsbokslut Prognos
2019
2019
helår

Avvikelse
Delårsbokslut Differens
prognos/budget 2018
2018/2019
2019

8 676

5 267

8 316

-360

5 153

114

-15 576
-4
-5 084
-543

-9 002
-5
-2 695
-18

-15 044
-5
-5 211
-587

532
-1
-127
-44

-8 049
-4
-2 940
-405

-953
-1
245
387

Verksamhetens kostnader -21 207

-11 720

-20 847

360

-11 398

-322

-12 531

-6 453

-12 531

0

-6 245

-208

12 531

8 354

12 531

0
0

8 228

126
0

0

1 901

0

0

1 983

-82

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag

Årets resultat

Årsprognos och eventuella åtgärder
Miljöskyddsnämnden prognostiserar ett nollresultat.
Intäkterna förväntas bli 360 tkr lägre än budgeterat. Finansiering av tjänsten som
kommunens Energi- och klimatrådgivare sker genom bidrag från Energimyndigheten vilket
ökar prognosen med 337 tkr. Samtidigt har prognosen för övriga intäkter justerats ner med
754 tkr sedan vårbokslutet på grund av vakanta tjänster.
Personalkostnader förväntas bli 532 tkr lägre än budgeterat på grund av vakanta
tjänster.
Köp av tjänster förväntas bli 65 tkr högre än budgeterat. Flytten av Energi- och
klimatrådgivaren innebär ökade kostnader.
Övriga kostnader förväntas bli 44 tkr högre än budget. Miljökontoret kommer att anlita
personal från Kretsloppsavdelningen, SBK, under hösten.
Fr o m 1 september 2019 har Miljöskyddskontoret en ny organisation. En ny avdelning har
bildats och personal har flyttats från andra förvaltningar. I väntan på beslut i Kommun-
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fullmäktige på fördelning av kommunbidrag så har de ekonomiska konsekvenserna inte
tagits med i prognosen fullt ut.

Förklaring till resultatet
Intäkterna per den 31 augusti är något lägre än en linjärt periodiserad budget. Detta beror
framförallt på att flertalet ärenden pågår inom alla områden men debitering sker först när
ärendet är avslutat eller när det gått till beslut.
Personalkostnaderna per den 31 augusti är lägre än en linjärt periodiserad budget. Detta
beror vakanta tjänster.
Köp av tjänst per den 31 augusti är lägre än en linjärt periodiserad budget. Kostnaden för
konsulttjänster kommer senare under året.
Övriga kostnader per den 31 augusti är lägre än en linjärt periodiserad budget. Posten
”befarade kundförluster” finns bland Övriga kostnader. Det är gamla kundfakturor som har
blivit betalda vilket ger en ”minskad kostnad”. Kostnad för kurser förväntas uppstå under
hösten.
Jämförelse mellan årets och föregående års resultat
Intäkterna är högre 2019 främst på grund av bidrag från Energimyndigheten.
Personalkostnaderna är högre 2019. Fler tjänster, bl a avdelningschef, var vakanta
2018.
Kostnaden för Köp av tjänst är lägre 2019. Detta beror framförallt på lägre kostnader för
gemensamma resurser på Sveagatan.
Övriga kostnader är lägre 2019. Fr o m 2019 ingår posten utdebitering personal här. Det
är en ”minskad kostnad” vilket gör att utfallet blir lägre.
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Investeringar
Budget Delårsbok Prognos
2019
slut 2019 helår

Avvikelse
prognos/budget
2019

Tkr
Expansionsinvestering
-varav exploatering
Imageinvestering
Reinvestering

Delårsbok Differens
slut 2018 2018/2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
650

Ärendehanteringssystem

170

650

0

0

Anpassningsinvestering

0

0
650

Totalt utgifter

170

0

0
0

650

170

0

170

Prognosen för investeringsutgiften för nytt ärendehanteringssystem följer budget. En viss
osäkerhet råder dock på grund av att slutleverans av systemet ännu inte skett. Det
kommer förhoppningsvis att ske senare i höst. Anledningen till att slutgodkännade inte
kunnat göras är att flera av de krav som kontoret ställde vid upphandlingen inte kunnat
verifieras och därmed inte godkännas.

Personal

Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning

Medelålder

Månadsavlönad
Sysselsättningsgrad
(snitt)

32

32

31,3

43,1

98%

Administration inkl. chefer

5

5

4,3

48,0

85%

Miljöskyddsinspektör m.fl.

27

27

27,0

42,1

100%

Miljöskydd
AID-struktur



Antal
Antal
personer anställningar

Antal
årsarbetare

Har antalet årsarbetare förändrats (helhet samt per AID-kod)? Kommentar utfallet
och orsak/förklaring till förändring.

Antalet årsarbetare har förändrats under året då chefstjänsterna nu är fulltaliga, tre
tjänster har flyttats från andra förvaltningar och inspektörsvakanser är tillsatta. Endast två
tjänster är på deltid, övriga erbjuds heltid. Medelåldern har höjts något under året då vi
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lyckats rekryterat in fler erfarna medarbetare.
Andel timavlönade


Kommentera om det finns något att uppmärksamma i förhållandet andel timlön,
fyllnad och övertid gentemot andelen tillsvidareanställda.

Miljöskyddskontoret har inte haft någon timanställd medarbetare under perioden.
Personalomsättning




Hur ser personalomsättningen ut jämfört med tidigare år? Har det skett
förändringar i antalet medarbetare som avslutar sin tjänst och uppgivna
anledningar till detta.
Kan nämnden rekrytera personal med tillräcklig kompetens till samtliga tjänster.
Om inte, vilka insatser har gjorts gentemot dessa yrkeskategorier?

Personalomsättningen har varit låg under första halvåret, endast en medarbetare (4%) har
valt att gå till annan kommun. Första halvåret 2018 var personalomsättningen drygt 8 %
för att året dessförinnan var den 11% för motsvarande period.
Vi har lyckats väl i vår rekrytering även om urvalet har varit mindre. Miljöskyddskontoret
har ett gott rykte hos arbetssökande som vi uppfattat återkopplingen vi får i
rekryteringsprocessen.
Kompetensutveckling



Vilka insatser har gjorts för att kompetensutveckla och behålla befintlig personal?
Vilka målgrupper har insatserna riktats mot och vilka effekter har det gett eller
förväntas ge?

De två avdelningarna har under året haft olika förutsättningar då en ordinarie chef tillträtt i
våras. Tidigare satta kompetensutvecklingsplaner har dock fullföljts under våren.
Miljöskyddskontoret
har
nu
börjat
använda
de
gemensamt
framtagna
Medarbetaröverenskommelsen med medarbetarna, som på ett konkret sätt tydliggör
individuella mål kopplat till verksamhetens mål och de kompetenser som då behöver
utvecklas. Kompetsnutveklingen säkerställs genom dessa överenskommelser på
individnivå.
En stor del av kompetensutvecklingen sker även internt genom info på APT, samsyn etc.

Arbetsmiljö
Beskriv kortfattat de viktigaste genomförda aktiviteter i syfte att uppnå förvaltningens
arbetsmiljömål under perioden. Beskriv vilka målgrupper man riktat insatser till och vilka
effekter förväntar man sig av aktiviteterna.
Miljöskyddskontoret arbetar med trivsel- och friskfaktorer. Det är viktigt att fortsätta att
arbeta tillsammans inom kontoret och mellan avdelningarna för att öka kunskapen om
22
Page 228 of 447

varandras områden och skapa en positiv arbetsmiljö. För tredje året i rad arrangeras t ex.
en halvdag där hela förvaltningen tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret. Där vi
under lättsammare former umgås i syfte att lära känna varandra och våra verksamheter
bättre. Allt i andan av Förenkla helt enkelt.
Förvaltningschef och avdelningschefer påbörjar frukostinformation en gång i månad efter
nämnd där hela förvaltingen får information och kan diskutera aktuella frågor.

Arbetsskador och tillbud



Vilka är de vanligaste arbetsskadorna och tillbuden under perioden?
Beskriv viktigare genomförda åtgärder i samband med tillbud och arbetsskador.

Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ

2018, jan-aug

2019, jan - aug

Differens 2018-2019

Tillbud

0

3

+3

Arbetsskador

0

1

+1

De anmälningar som skett har utretts av chef tillsammans med skyddsombud och
medarbetare. Två falltillbud, båda i kontorsmiljö. Det tredje tillbudet handlar om kraftig lukt
inomhus i samband med asfaltering utanför kontoret. En arbetsskada är anmäld som
gäller lyfthjälpmedel vid lyft av brunnslock. Ingen anmälan har föranlett sjukskrivning.
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Sjukfrånvaro 2
Notera: Om nämnden har antagit ett åtagande med koppling till indikatorn ”Sjukfrånvaron
ska minska” följs detta upp under åtagandedelen behöver inte det följas upp även här.
Beakta dock att redovisningen (frågeställningar och tabell) som önskas i detta avsnitt om
sjukfrånvaro återfinns under rubriken Åtaganden och nyckeltal.






Hur har sjukfrånvaron utvecklats under perioden?
Beskriv vilka orsaker som finns till resultatet om sjukfrånvaro.
Behöver någon/några yrkesgrupper uppmärksammas utifrån sjuktalen?
Finns skillnader i kön eller ålder avseende sjukfrånvaro?
Beskriv kortfattat de viktigaste genomförda åtgärderna under perioden för att
förebygga eller åtgärda att ohälsa eller olycksfall uppstår.

Tabell, sjukfrånvaro i %
Miljöskyddskontoret

2018 jan-jun

2019 jan-jun

Differens 2018-2019

1-14 dagar

3,2 %

15-59 dagar

3,2 %

3%

-0,2

> 60 dagar

4,3 %

0,5 %

-3,8

Kvinnor

4,2 %

2%

-2,4

Män

11,6 %

0,5 %

-11,1

Totalt

7,5 %

3,5 %

-4

3

%

-0,2

Sjukfrånvaron har sjunkit men utfallet påverkas i hög grad om en enstaka anställd blir
långtidssjukskriven t ex då Miljöskyddskontoret är en liten förvaltning.
Ett aktivt arbete sker både vad gäller långsiktig rehabilitering samt uppföljning av
korttidsfrånvaro. Då det ligger inom områden där arbetsgivaren kan vidta åtgärder gör det
aktivt och vid behov kopplas företagshälsovården in.
Ingen specifik yrkesgrupp sticker ut i statistiken vad gäller sjukfrånvaron. Att dyka djupare
ner i statistiken när det gäller kön och ålder kan inte göras här då det skulle bli
individanknutet. Frågan hanteras av respektive chef.
Miljöskyddskontoret arbetar aktivt efter rutinen Från Frisk till Frisk.

2

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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Inlämning
Förvaltningens
förslag
mailas
senast
den
9
september
kl
12
till
konrad.fredh@alingsas.se,
lisa.forsaeus@alingsas.se,
jenny.rydqvist@alingsas.se.
Inlämning av slutligt underlag med protokoll mailas till KS Platina direkt efter nämndbeslut,
dock senast 24 september.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2019-09-16

§ 144 2019.201 SBN

Delårsbokslut 2019
Ärendebeskrivning
Enligt styrmodellen görs bokslut tre gånger per år: vårbokslut per 30 april, delårsbokslut per
31 augusti och årsbokslut per den 31 december. Utöver en ekonomisk redovisning i
delårbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första åtta
månader samt hur det av kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande
planering. I delårsbokslutet följs även nämndens åtaganden, uppdrag och internkontroll upp.
Delårsbokslutet består även av en personaluppföljningsdel.
Skattefinansierade verksamheter
För nämndens skattefinansierade verksamheter prognosticeras ett negativt resultat med ca
1 400 tkr. Avvikelsen beror främst på lägre intäkter inom bygglovsverksamheten. De
handlingsplaner som samhällsbyggnadsnämnden antog i våras för att öka intäkterna och
därmed få en budget i balans har inte fullt ut kunnat implementeras i verksamheten till följd
av den resursbrist som förevarit, med en personalomsättning på 50 procent under perioden.
De aktiviteter i tidigare beslutade handlingsplaner som dock har genomförts har ännu inte
gett effekt på intäktssidan till följd av att detta arbete borde ha genomförts, eller i vart fall
påbörjats, redan under 2017 och 2018. Att under en period av fem månader, med befintliga
resurser, läka denna brist har därför inte varit praktiskt genomförbart.
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en handlingsplan (se bilaga 2) som innehåller
åtgärder som kommer att genomföras under året. Syftet är ett nollresultat vid årets slut samt
att kunna lägga en budget i balans inför 2020.
Prognosen för investeringsmedlen visar att ca 8 346 tkr inte kommer att förbrukas under året.
Avfall
Avfallsverksamheten prognosticerar ett underskott jämfört med budget på 1 323 tkr. Detta
innebär att skulden till abonnenterna vid årets utgång är noll. Dock påverkas inte
kommunens totala resultat.
Prognosen för investeringsmedlen visar att ca 1 500 tkr inte kommer att förbrukas.
VA
VA-verksamheten prognosticerar i dagsläget ett driftunderskott motsvarande ca 1 936 tkr
som påverkar kommunens totala resultat. Skulden förväntas därmed vara noll vid årets
utgång.
Prognosen för investeringsmedlen visar att budgeten förväntas överskridas med ca 11 400
tkr på grund av förskjutningar i tidplaner samt akuta investeringsbehov som, om de inte
genomförs, kan leda till att kund, medarbetare eller miljö drabbas.
I den handlingsplan (se bilaga 2) som upprättats behandlas åtgärder rörande både drift och
investeringar. Till följd av att verksamheten är taxefinansierad enligt regelverket i Lag om
allmänna vattentjänster saknar samhällsbyggnadskontoret full ekonomisk rådighet över att i
nuläget hantera underskotten. För detta krävs kommunfullmäktiges beslut.
Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2019-09-16

Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2019-09-09, § 125. Arbetsutskottet beslutade då att
hänskjuta ärendet till nämnden utan förslag till beslut. Sedan arbetsutskottets sammanträde
har följande justeringar gjorts i bokslutsdokumentet, vilket informeras om på
nämndsammanträdet:
 Sidan 9 och 32, En byggherredriven plan ändras till två st.
 Sidan 20 Följande mening tas bort: Tidigare vakantsatt tjänst som planchef har
besatts så att verksamhetsutveckling av planverksamheten kan prioriteras.
 Sidan 26 Nöjd medborgarindex gator och vägar utfall: utfallet ändras till 57.
 Sidan 28 Nyckeltal andel miljöbilar utfall: utfallet ändras till 61,7%.
Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Johan Karlsson (C), Karin Schagerlind (M), Thorsten Larsson (M), Björn Dahlin (M),
Björn Källhult (KD), Henrik Mattson (KD) yrkar att nämnden godkänner delårsbokslutet.
Bo Olsson (S), Lars Larsson (S), Thomas Olofsson (S), Lennart Pettersson (S) yrkar bifall till
yrkande från Karl-Johan Karlsson (C), Karin Schagerlind (M), Thorsten Larsson (M), Björn
Dahlin (M), Björn Källhult (KD), Henrik Mattson (KD).
Christian Wiberg (MP) lämnar följande yrkande: Yrkar på bordläggning av ärendet till följd av
att handlingar inte utkommit i rimlig tid innan sammanträdet till samtliga ledamöter i
nämnden. Möjligheten att läsa in sig och att därefter kunna komma med konstruktiv kritik i
detta centrala ärende har därför uteblivit.
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska beslutas idag eller om det ska bordläggas, och finner att
det ska beslutas idag.
Ordförande finner att yrkande från Karl-Johan Karlsson (C), Karin Schagerlind (M), Thorsten
Larsson (M), Björn Dahlin (M), Björn Källhult (KD), Henrik Mattson (KD) ska bifallas.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet.
Reservation
Christian Wiberg (MP) reserverar sig mot beslutet.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Delårsbokslut Samhällsbyggnadsnämnden
2019
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Ordlista

Ordlista
Verksamhetsbegrepp

APT

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

ARV

Avloppsreningsverk

E-tjänster

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

FÖP

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

GC-väg

Gång- och cykelväg

GR

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

Insiktsmätning

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

Internkontrollplan

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

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

LIS

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

NKI

Nöjd-kund-index

NMI

Nöjd-medarbetar-index. Mäts på hösten.

Primärkarta

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

VA

Vatten och avlopp

VV

Vattenverk

Väsentlighet och risk

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

Åtagande

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

ÅVC

Återvinningscentral (Sollebrunn och Bälinge)

ÅVS

Återvinningsstationer (ofta i anslutning till livsmedelsbutiker)

Översiktsplan (ÖP)

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

Avskrivning

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

Budget

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

Fordran abonnenter

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

Förutbetalda intäkter

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

Gemensamma resurser

Med gemensamma resurser avses de resurser som fördelas
mellan de två förvaltningarna på Sveagatan. Exempel på
detta är inköpta tjänster (till Sveagatan) som städning och
hyreskostnad. Syftet med att hantera dessa kostnader som
gemensamma är att vi enklare och mer effektivt kan fördela
ut kostnaderna.
Även personella resurser ingår, såsom administration,
ekonomi, HR-konsult och nämndsekreterare. Syftet med att
ha dessa som en gemensam resurs är att ha en mer
driftsäker och mer effektiv stödresursorganisation.

Intäkter

En intäkt är värdet i pengar av de prestationer som utförts
under en tidsperiod, alltså värdet av periodens försäljning.
Intäkter och kostnader är det som utgör resultaträkningen,
där differensen mellan de två utgör resultatet.
Verksamheterna i det här dokumentet är oftast helt eller
delvis finansierat med intäkter. Det som inte finansieras med
intäkter finansieras med kommunbidrag (se längre ner).
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Investering

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

Kommunbidrag

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

Kostnader

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

Planavtal/planavgift

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

PO-pålägg (-tillägg)

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

Resultaträkning

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

Skuld abonnenter

Har vi en skuld till abonnenterna (Avfall och VA) innebär det
att taxan som tagits ut varit högre än vad som krävts för att
täcka kostnaderna för att bedriva verksamheten.

Utdebitering
av personalkostnader

För att förvaltningen skall få betalt för utförda tjänster
tidsredovisar personalen på uppdrag eller projekt. Denna
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tidsredovisning ger upphov till utdebitering/fakturering av
personalkostnader.

6

2019-09-16
Page 239 of 447

Verksamhet

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

Huvudsaklig verksamhet
Av samhällsbyggnadsnämndens Flerårsstrategi 2019-2021 och
samhällsbyggnadskontorets Verksamhetsplan 2019 framgår att fokus under
verksamhetsåret 2019 främst är intern verksamhets- och metodutveckling, i syfte att
förbättra den politiska måluppfyllelsen.
Under årets första åtta månader har den förvaltningsgemensamma processen
ärendeberedning formaliserats, kvalitetssäkrats och implementerats. Arbete pågår inom
förvaltningen med implementeringen av den förvaltningsgemensamma processen
planering. Arbetet med formalisering och kvalitetssäkring av investeringsprocessen är
påbörjad och kommer att fortgå resten av verksamhetsåret.
Det under våren påbörjade arbetet med att förtydliga rollfördelningen mellan
samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadskontoret, mellan
samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret, mellan
samhällsbyggnadskontorets avdelningar samt inom avdelningarna har fortsatt. Arbetet har
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bl a resulterat i reducering från två till ett utskott inom samhällsbyggnadsnämnden, utökad
delegation från samhällsbyggnadsnämnden till samhällsbyggnadskontoret samt förändrat
arbetssätt mellan kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning och plan- och
bygglovsavdelningen vid framtagandet av underlag till kommunstyrelsens
planprioriteringsbeslut.
Nämndens verksamhet fortlöper i allt väsentligt enligt plan. Någon avmattning av
högkonjunkturen har inte påvisats på den lokala byggmarknaden utan efterfrågan på
detaljplaner, bygglov och utbyggd allmän plats samt teknisk infrastruktur är fortsatt stark.
Denna omvärldsfaktor har inte fullt ut beaktats under budgetberedningen inför 2019, vilket
innebär att samhällsbyggnadskontoret inte kan svara upp mot medborgarnas,
näringslivets och besökarnas behov. Som en konsekvens dämpas kommunens fysiska
tillväxttakt.
Under årets första åtta månader har samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp, Gatuoch parkavdelningen och VA-enheten genomfört utvecklings-, mål och
planeringskonferenser med utgångspunkt i samhällsbyggnadsnämndens Flerårsstrategi
2019-2021. Plan och bygglovsavdelningen kommer att genomföra sin mål- och
planeringskonferens under hösten när avdelningen är fulltalig igen. Under processledning
av extern konsult har därutöver målstyrnings- och förändringsledningskonferens för
samtliga avdelnings- och enhetschefer genomförts under våren. Ett ytterligare pass är
inplanerat under hösten.
I syfte att förbättra måluppfyllelsen och öka verksamheternas framdrift har under perioden
VA- och Avfalls- avdelningarna slagits samman till den gemensamma avdelningen
Kretsloppsavdelningen och samtliga vakantsatta chefstjänster på
samhällsbyggnadskontoret är tillsatta.
Samhällsbyggnadsnämndens demokratiarbete har under perioden främst skett genom
den medborgardialog som är en del av samråds- och granskningsskedet i planprocessen
och som regleras i plan- och bygglagen. Vid dessa är medborgarna välkomna att lämna
synpunkter på förslagen. Under arbetet med FÖP Staden kommer medborgarnas
synpunkter och förslag att omhändertas och ligga till grund för det fortsatta arbetet. Under
jubileumshelgen i september genomförs den första medborgarenkäten och under den
inplanerade bomässan i oktober genomförs nästa. Dessa kommer att följas av fler
medborgadialoger under 2020.
Plan- och bygglovsavdelningen
Plan- och bygglovsavdelningen planerar hur kommunens mark- och vattenområden ska
användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Detta sker
genom ÖP för Alingsås kommun, FÖP:er, planprogram, detaljplaner, lovgivning (byggoch marklov) och prövning av förhandsbesked, strandskydd, anmälningsärenden samt
tillsyn (byggnadsinspektion).
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Avdelningens övergripande fokus under 2019 är att förbättra plan- och
bygglovsprocesserna och inom plan- respektive bygglovsenheten har under perioden
vidtagits åtgärder för att öka produktiviteten. Nyrekrytering har skett och tidigare
vakantsatta tjänster på chefs- och handläggarnivå har besatts.
De administratörer inom utvecklings- och stödavdelningen som arbetar med
bygglovsadministration har organisatoriskt överförts till bygglovsenheten, i syfte att bättre
kunna avlasta bygglovshandläggarna att arbeta närmare verksamheten. Extra resurser i
form av externa konsultinsatser har tillsatts under perioden och handläggarstöd i form av
bygglovshandbok med bl a mallar är under uppbyggnad. Planerade och beslutade
utvecklingsinsatser har emellertid inte kunnat genomföras fullt ut på grund av extremt hög
personalomsättning under perioden.
Inom planenheten har pågående metodutveckling och förbättrad koordinering av enhetens
resurser inneburit att genomströmningstakten av planer samt intäkterna har ökat.
Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att genomföra en
översyn av gällande styrdokument på plansidan, i syfte att säkerställa att verksamhetens
styrdokument är relevanta, ändamålsenliga och i linje med den politiska viljeinriktningen,
kommer att genomföras under hösten.
Uppdraget att öka självfinansieringsgraden inom planenheten har påbörjats. En översyn
och omarbetning av planavtalen är genomförd och nya rutiner för uppföljning av
planavtalen samt för fakturering är genomförda. Inom bygglovsverksamheten pågår
arbetet med etablerandet av styrande nyckeltal, i syfte att förkorta handläggningstider och
därmed öka intäkterna.
Under perioden har två (2) så kallade byggherredrivna detaljplaner antagits. Utvärdering
av arbetssättet i planprocessen, bl.a. avseende metod och projektledning har påbörjats
och kommer att fortgå under hösten.
Under perioden har arbetet med de fyra tillväxtprojekt som pekas ut i kommunstyrelsens
planprioriteringsbeslut, och FÖP Staden påbörjats.
Den planerade inventeringen av outnyttjad planlagd mark för bostadsändamål, i syfte att
prioritera och snabbehandla mindre bostadsprojekt för att få fler bostäder på plats,
kommer att genomföras under hösten.
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Nedan följer statistik rörande plan- och bygglovsverksamheten.

Bygglov

Antal (jan-apr)

2019 (maj-aug)

42

30

3

4

12

140

2019 (jan-apr)

2019 (maj-aug)

Planlagda bostäder*

0

226

Planlagd bostadsyta*

0

14185 kvm

Planlagd verksamhetsyta, förskola/skola*

0

1000 kvm

Planlagd yta, Natur/fritid/idrott*

0

0

Antagna detaljplaner

1

4

Överklagade detaljplaner

1

1

Lagakraftvunna detaljplaner

1

5 + ÖP

23

23

17

17

Varav i granskningsfasen

3

3

Varav i antagandefasen

3

2

Antal lov, bostäder
Överklaganden
Slutbesked bostäder

Planavdelningen

Pågående detaljplaner (30 april)
Varav i samrådsfasen (inkl FÖP och program)

Varav i pausad

Statistik från 2013-2018
Flerårsstatistik
Antagna detaljplaner
Antal bostäder i antagna detaljplaner
Nya bostäder bygglov

1

2013
14
23
213

2014
12
90
133

10

2015
10
120
160

2016
10
88
211

2017
16
469
327

2018
4
21-31
141
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Gatu- och parkavdelningen
Gatu- och parkavdelningen ansvarar för att tillhandahålla god samhällsservice dygnet runt,
årets alla dagar med välfungerande och attraktiva offentliga gatu- och parkmiljöer, samt att
vårda, underhålla och utveckla desamma.
Avdelningen består av Park- och naturenheten, Gatuenheten samt Trafik- och
planeringsenheten.
Under årets första månader har avdelningen arbetat med att få den nya gemensamma
organisationen på plats. Som en inledning har gemensamma verksamhets- och
utvecklingsdagar genomförts. En ny enhetschef för Trafik och planering har rekryterats i
enlighet med den antagna organisationsmodellen. Under årets resterande månader
kommer fokus fortsatt att vara att se över strukturer för kontaktvägar, dokumentation och
övergripande verksamhetsprocesser.
En tydligare planering för avdelningens investeringar har påbörjats. Syftet är att förbättra
kopplingen och därmed framdriften mellan planering och genomförande samt att
underlätta dialog med samhällsbyggnadsnämnden, kommunens övriga förvaltningar och
bolag samt med externa parter.
Utredningar har genomförts under perioden för att utveckla avdelningens och kommunens
arbete med bland annat parkering och allmän platsupplåtelse, där det vid halvårsskiftet
antogs en ny taxa för upplåtelse av allmän plats. Tanken är att det ska bli enklare och
12
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tydligare för såväl den egna organisationen som för näringsidkare och de som vistas i
kommunen. Under hösten kommer ett digitalt system för ansökan om grävtillstånd och
trafikanordningsplatser att införas.
Avdelningen medverkar aktivt i det kommungemensamma arbetet med mark- och
infrastrukturplanering, bland annat i de utpekade tillväxtområdena.
Under 2019 genomförs ett antal projekt i linje med kommunfullmäktiges uppdrag. En ny
gc-väg om 1,3 km har byggts på Kristineholmsvägen och mot slutet av året påbörjas
byggnation av nya separerade huvudstråk för cykel utmed Nyebrogatan, Bolltorpsvägen
samt Järnvägsgatan.
För att underlätta för cykelpendling utökas under året antalet cykelparkeringar vid Alingsås
station, bl.a. genom att ett cykelgarage byggs.
För att bidra till ökad trivsel och kvalitet på offentliga ytor i stadskärnan samt övriga delar
av kommunen har Nolhaga park fått en tydligare entréplats, naturreservatet i Kongo har
fått en ny spång och uppmärkning och upprustning av Hjortmarka naturreservat har
genomförts. I Alingsås centrum sätts gatsten på två gatusektioner i enlighet med
kommunens gestaltningsprogram och busshållplatser kommer under hösten att byggas i
Stadsskogen och på Klinten. I början av året färdigställdes en ny bro vid Lugnet och under
sommaren har skyltar satts upp vid centrala broar i Alingsås med beskrivning av historien
kring dessa.
Ett av de mest spännande projekten är omdaningen av Järtas park som gjorts i
samverkan med näringslivet. Parken invigs under jubileumshelgen i september.
Tillsammans med Trafikverket arbetar avdelningen med åtgärder för att öka trafiksäkerhet
på och i anslutning till Sveaplan och Götaplan på E20. Detta arbete kommer att fortgå de
kommande åren.
Gatu- och parkavdelningen ansvarar för kommunens fordonshantering och arbete pågår
för att även fortsättningsvis hålla en hög nivå på antalet miljöbilar. En översyn av hur detta
arbete kan vidareutvecklas för kommunens tyngre fordonspark har inletts.
I samverkan med Alingsås energi ses avtal och löpande arbete med gatubelysning över.
Det ordinarie arbetet med drift och underhåll har under perioden fungerat på ett bra sätt.
Dock ses en kostnadsökning i form av reparationer på gatusidan på grund av att delar av
fordonsparken börjar bli daterad. Det kommer därför krävas reinvesteringar de kommande
åren inom fordonsparken. Planeringen för underhållsbeläggningar, trafikmätningar,
ogräsbekämpning och linjemålning har setts över det senaste året, vilket börjar ge
påvisbara resultat.
Gatuenheten har investerat i nya maskiner för att bättre sköta underhåll och
ogräsbekämpning. Under innevarande år har man börjat att åtgärda trottoarer, refuger
13
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m.m. i olika delar av staden, för att på sikt kunna hålla en god förebyggande nivå på
underhållet över hela staden.
GIS
GIS-enheten har under perioden introducerat program, tjänster och egna applikationer för
VA-, gatu-, plan- och parkverksamheten samt tillhandahållit tjänster till övriga förvaltningar
och kommunala bolag. Som exempel har enheten utvecklat ett verktyg åt barn- och
ungdomsförvaltningen som ger effektivare beslutsunderlag inför elevers skolval.
Utöver specifika projekt har under perioden det löpande arbetet med uppdatering av
grunddata, mätuppdrag för bygglov och detaljmätningar, nybyggnadskartor, adressättning
samt namnsättning av gator och kvarter samt drift av GIS-system och karttjänster fortgått.
De två e-tjänsterna beställningar av lägenhetsregister och utstakning och lägeskontroll har
tagits i drift. Enheten har också varit aktiva deltagare i nationella projekt som rör
digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen (DIGSAM).
I pågående arbete med FÖP Staden är GIS-enheten delaktiga genom att ansvara för
dataförsörjning och webb-plattform.
Kretsloppsavdelningen
Under 2019 har VA- och Avfallsavdelningarna slagits samman till den gemensamma
Kretsloppavdelningen. Syftet med att samla verksamheterna under ett gemensamt
ledningsparaply är att minska sårbarheten i verksamheterna och att bättre samutnyttja
övergripande lednings- och stödfunktioner, såsom kundtjänst och projektledning.
Avfallsverksamheten
Samhällsbyggnadsnämndens avfallsverksamhet ansvarar för kommunens avfallshantering
genom insamling av hushållsavfall, drift av två återvinningscentraler (ÅVC) samt drift av en
pågående deponi på Bälinge. Ambulerande insamling av farligt avfall, två miljöstationer
placerade på bensinstationer samt tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar
ligger inom ramen för verksamhetens ansvar och utförande. Även företagskunder har
möjlighet att lämna avfall på Bälinge och Sollebrunns ÅVC. Sedan 2014 kan även
privathushåll från Lerum och Vårgårda lämna avfall mot avgift.
FNI-anslutningsgraden har efter en inledande ökning avstannat på strax över 60 % och
det syns inga tydliga effekter av den miljöstyrande avfallstaxan, där FNI nu är billigare än
det gamla tvåkärlssystemet. Däremot uppfattas systemet som sådant som mycket positivt
och väl fungerande. Åtgärder för att nå målet på 80 % anslutningsgrad kommer att tas
fram inför taxa 2020.
Faktorer som under året kan påverka verksamheten ekonomiskt och/eller organisatoriskt
är:
- Förändrade intäkter på återvinningsmaterial såsom wellpapp och skrot.
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- Förändrade kostnader för brännbart hushållsavfall och grovt brännbart avfall, vilket fram
till halvårsskiftet kördes till Tekniska verken i Linköping för energiåtervinning. Efter
halvårskiftet har aviserade prishöjningar från Linköping inneburit att det brännbara avfallet
idag körs till Renova i Göteborg. Kostnaden för att avlämna brännbart avfall har ökat med
upp till 100 % vilket innebär att budgeten för denna fraktion måste öka framöver. Ny
upphandling gällande både brännbart avfall och matavfall genomförs under hösten 2019.
De förra upphandlingarna gjordes i ett gynnsamt marknadsläge, vilket innebär att risken
för ökade priser i denna upphandling är stor.
- Under året har kostnaden för att återvinna gips ökat med 400 kr per ton vilket innebär att
även denna kostnadsökning måste beaktas framöver.
- Avtalet gällande biomassor (trä och ris) är under omförhandling och prisnivån ser ut att
hålla i sig.
- Eftersom avfallsverksamheten inte är fullt ut finansierad via avfallstaxan utan budgeterar
med miljonintäkter från deponin så krävs det att det finns projekt i närområdet som
genererar deponimassor på mellan 30 000 - 50 000 ton. Målet inför 2020 är att
verksamheten skall finansieras fullt ut via avfallstaxan.
Under första halvåret har en ny upphandling gjorts gällande insamling av hushållsslam,
som inneburit att ny entreprenör tagit över insamlingen från och med 1 augusti.
VA-verksamheten
VA-verksamheten ansvarar för kommunens verksamhet enligt Lagen om allmänna
vattentjänster. Dricksvatten produceras och distribueras och avloppsvatten tas om hand
och renas i avloppsreningsverk eller dagvattenanläggningar inom tätorterna St. Mellby,
Sollebrunn, Magra, Gräfsnäs, Alingsås, Västra Bodarna, Ingared och Ödenäs.
För dricksvatten pågår projektet med att anlägga en nödvattenbrunn i Nolhaga. Den sedan
tidigare borrade brunnen ska utrustas med pump och tillhörande utrustning för att kunna
användas vid störningar i ordinarie dricksvattenproduktion och/eller –distribution.
Slamhantering inklusive rötkamrarna på Nolhaga reningsverk är i akut behov av åtgärd.
En förstudie genomfördes 2018- våren 2019 för att få en nulägesbild över behovet av
åtgärder på kort och lång sikt och för att få ett underlag till inriktning för om- eller
nybyggnation, inklusive en grov kostnadskalkyl. Resultatet av förstudien är att behovet av
nyinvesteringar är akut. Med förstudien som underlag fattade samhällsbyggnadsnämnden
ett principiellt inriktningsbeslut om reinvesteringar i juni, för fortsatt beredning och beslut i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Efter analys har en underhållsplan påbörjats för pumpstationer med syfte att höja nivån på
teknisk utrustning, teknisk säkerhet, arbetsmiljö och byggnadstekniska lösningar. Ett
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arbete med att få kommunikation med alla pumpstationer är påbörjat och kommer att
slutföras under 2020.
Arbetet med att bygga ut kommunalt VA till omvandlingsområden har fortgått enligt plan.
Utbyggnad av etapp 3 Svanvik/Skämningared är i slutskedet och arbetet med etapp 4 i
Hulabäck påbörjas tidigare än plan.
Under våren har projektet med flytt av ledningar vid E20 lyckats bra och i samarbete med
Alingsås Energi är tryckning av skyddsrören under E20 från Kristineholmsvägen
genomfört.
Projektet med att byta ut befintliga vattenmätare hos abonnenter till fjärravläsningsbara
mätare visar många positiva mervärden och under återstoden av året kommer den höga
utbytestakten att fortsätta. Även satsningen på områdesvis inhämtning av data från
mätarna i realtid via s.k. koncentratorer har medfört betydande fördelar. I dagsläget har
ungefär 50 % av mätarna bytts ut.
På vattenverk och avloppsreningsverk med tillhörande anläggningar intensifieras arbetet
med automatisering och kommunikation. Rekrytering har gjorts inom kompetensområdet
automation och el.
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Åtaganden och nyckeltal
Nedan följer nämndens åtaganden och uppdrag. När det gäller nyckeltalen så presenteras
under rubriken utfall, det senaste värdet. I de flesta fall är detta detsamma som värdet för
2018 eftersom inget nytt värde tagits fram under 2019.

PRIORITERAT MÅL

1. I ALINGSÅS ÄR DET TRYGGT, SÄKERT OCH VÄLKOMNANDE

INDIKATOR
1.1 MEDBORGARNAS UPP LEVELSE AV HUR TRYGG T DET ÄR I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRAS

NÄMNDENS ÅTAGANDE
PLANLÄGGA, ANLÄGGA, UTVECKLA OCH UNDERHÅLLA TRYGGA, SÄKRA OCH VÄLKOMNANDE
FYSISKA MILJÖER I ALINGSÅS
Samhällsbyggnadsnämnden har erhållit 1 mnkr för arbete med Fördjupad översiktsplan under 2019. I och
med att ny översiktsplan antogs 2018, ersattes följande tidigare gällande FÖP:ar av översiktsplanerna: FÖP
Staden Alingsås, FÖP Stadskärnan, FÖP-Ingared-Hemsjö, FÖP Ödenäs samt FÖP Bjärkeorterna.
Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att det under 2019 är lämpligt att påbörja arbetet med att ta
fram en ny FÖP för Staden Alingsås
Bedömning

Delvis uppfyllt
Kommentar:
Byggnation pågår av gång- och cykelväg på olika ställen. Planering pågår för byggnation av högkvalitativa
cykelvägar enligt kommunens Trafikplan samt för utökad och bättre cykelparkering vid Alingsås station.
Ansvaret för parkmiljön runt Gräfsnäs slottsruin togs i april över från Kultur- och utbildningsförvaltningen, i
syfte att förädla och vidareutveckla yttre miljöer på ett tryggt, säkert och välkomnande sätt.
Projektplan och projektorganisation är framtagen för FÖP Staden Alingsås och projektgruppen har börjat
arbeta. Medborgardialog är planerad att hållas i samband med Alingsås 400-års jubileum. I projektplanen
anges att syftet med FÖP:en är att bidra till trygga, säkra och välkomnande fysiska miljöer i staden Alingsås.
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De fyra tillväxtprojekt som pekas ut i kommunens Tillväxtprogram har under perioden bemannats och
påbörjat sitt arbete. Det kommande planarbetet i respektive tillväxtprojekt ska bidra till att skapa trygga,
säkra och välkomnande fysiska miljöer i kommunen.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Nöjd Medborgar-Index Gång- och cykelvägar

54,0

59,0

54,0

2. I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAG ANDE

INDIKATOR
2.3 KOMMUNENS NÄRINGSLIVSRANKING S KA FÖRBÄTTRAS

NÄMNDENS ÅTAGANDE
SÄKERSTÄLLA ATT NÄMN DENS VERKSAMHETER LE DER TILL GODA MÖJLIGHETER TILL
ARBETANDE OCH FÖRETA GANDE
Kopplas även till åtagandet "Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet ska öka" under mål
5
Bedömning

Delvis uppfyllt
Kommentar:
Arbetet med förenkla helt enkelt har avslutats och resultat skall under året implementeras på
Samhällsbyggnadskontoret. En plan för arbetet har färdigställts.
Rekrytering av ny trafikhandläggartjänst har påbörjats. Denna roll har mycket kontakter med medborgare
och företag, bland annat genom hantering av tillstånds- och markupplåtelsefrågor, och genom att öka fokus
på denna uppgift bedöms det innebära en positiv utveckling på området.

18

2019-09-16

Page 251 of 447

Verksamhet

Resursförstärkning av handläggarresurser på bygglovssidan genom upphandlade konsulter har genomförts
under perioden i syfte att öka genomströmningstakten.
Ett samarbete har inletts med näringslivsenhetens företagslots under perioden i syfte att förbättra dialogen
mellan näringslivet och bygglovsverksamheten samt öka servicenivån och tillgängligheten.
En översyn av kommunstyrelsens beslutade planprioritering har gjorts under perioden i syfte att prioritera
upp detaljplaner som innebär expansion eller etablering av näringsverksamhet.
Kretsloppsavdelningens avfalls-och återvinningsverksamhet erbjuder goda möjligheter för verksamheter
och företag att omhänderta sitt avfall och återvinningsmaterial för miljöriktig hantering via mottagande på
ÅVC Bälinge och ÅVC Sollebrunn.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt) - Totalt, NKI

63,0

63,0

63,0

3. I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER

INDIKATOR
3.2 MEDBORGARNAS NÖJDHET MED ATT BO OCH LEVA I KOMMUNEN SKALL BIBEHÅLLAS
ELLER FÖRBÄTTRAS

NÄMNDENS ÅTAGANDE
PRIORITERA DETALJPLANER MED UNDERREPRESE NTERADE UPPLÅTELSEFORMER OCH
STORLEKAR

Bedömning

Delvis uppfyllt
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Kommentar:
Planprocessen och investeringsprocessen inom gatu- och parkavdelningen samt inom VA ska ses över och
synkas under året för att öka utbudet av attraktiva boendemiljöer. Arbetet är ännu inte påbörjat.
Dialogen mellan plan- och bygglovsavdelningen och byggaktörer har förbättrats genom att kommunens
företagslots har kopplats till verksamheten, i syfte att underlätta för en bredd av aktörer att öka sin
nyproduktionstakt.
En förstärkning av planresurser i form av planarkitekter har rekryterats och finns på plats inom kort för att
öka volymen i planverksamheten.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Nöjd Region-Index Helheten

62,0

63,0

62,0

Flyttningsnetto, antal

659

317

659

4. I ALINGSÅS RÅDER GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GRUNDAD PÅ EFFEKTIV
RESURSANVÄNDNING

INDIKATOR
4.3 NETTOKOSTNADER S KA INTE ÖKA SNABBARE ÄN SUMMAN AV SKATTEINTÄKTER OCH
GENERELLA STATSBIDRA G

NÄMNDENS ÅTAGANDE
ÖKA SJÄLVFINANSIERIN GSGRADEN INOM BYGGLO VSVERKSAMHETEN

Bedömning
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Ej uppfyllt

Kommentar:
För att öka självfinansieringsgraden krävs att genomströmningen av ärenden ökar. För att uppnå detta
genomförs en mängd åtgärder för att effektivisera bygglovsprocessen:
Förstärkning i form av bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer har rekryterats och har nyligen
påbörjat sina anställningar. Bygglovskonsulter har upphandlats.
Handläggarstöd i form av handläggarhandbok och regional samverkan under upprättande.
Renodling av handläggar-, koordinator- och administratörsrollerna inom bygglovsenheten pågår.
Förbättrad service och bemötande genom aktuell och relevant information på hemsidan pågår.
Förbättrad service genom översyn av kontaktvägar till enheten pågår.
Modell för målstyrning på volym under uppbyggnad (beräknad införandetidpunkt höst 2019).
Omfördelning av ärenden och ny köstruktur för ärenden (införandetidpunkt höst 2019).
Se även under uppdrag 4.
Åtagandet bedöms inte genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Självfinansieringsgrad,
bygglovsverksamhet

56%

77%

58%

Kommentar:
Utfallet är till och med augusti, prognos helår 52%.
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5. I ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET O CH
TILLGÄNGLIGHET

INDIKATOR
5.1 MEDBORGARNAS UPPLEVE LSE AV BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHET I KOMMUNEN SKA
FÖRBÄTTRAS

NÄMNDENS ÅTAGANDE
SE NÄMNDENS ÅTAGANDE UNDER MÅL 2

Bedömning

Delvis uppfyllt
Kommentar:
Se nämndens åtagande under mål 2

5.2 FÖRETAGSKLIMATET ENLIGT NÖJD-KUND-INDEX SKA FÖRBÄTTRAS

NÄMNDENS ÅTAGANDE
SÄKERSTÄLLA ATT NÄMN DENS VERKSAMHETER LE DER TILL GOD SERVICE , HÖG KVALITET OCH
TILLGÄNGLIGHET

Bedömning

Delvis uppfyllt
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Kommentar:
Det omfattande interna verksamhetsutvecklingsarbetet, innefattande en kvalitetssäkring av verksamhetens
interna processer, som inletts under perioden, syftar till att öka såväl volymen som kvaliteten på de tjänster
som levereras.
Vakantsatta chefstjänster har besatts under perioden, vilket bl.a. inneburit att service- och
tillgänglighetsgraden i förhållande till allmänheten har ökat.
Under våren har en ny obemannad reception med bokningsroboten Svea etablerats på Sveagatan som ett
led i att öka tillgängligheten och servicegraden genom utökade öppettider jämfört med vad som tidigare var
fallet med en bemannad reception.
Ett samarbete har inletts med näringslivsenhetens företagslots i syfte att förbättra dialogen mellan
näringslivet och bygglovsverksamheten samt öka servicenivån och tillgängligheten.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

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

45,0

48,0

2018

5.3 NÖJD-MEDARBETAR-INDEX SKA HÖJAS

NÄMNDENS ÅTAGANDE
ÖKA NÄMNDENS ATTRAKTIVITET SOM ARBETSGIVARE
Åtagande identifierat utifrån väsentlighets- och riskanalys
Bedömning

Delvis uppfyllt
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Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret måste förbättra sina möjligheter att rekrytera och behålla kompetent personal
genom målmedvetna, långsiktiga satsningar på att bli en attraktiv arbetsgivare. Ledarskapet är en central
del i detta arbete. En kvalitetssäkring av ledarskapet genomförs under verksamhetsåret, vilket konkret
säkerställer att samtliga chefer har genomgått minst ett ledarprogram och att individuella
medarbetarplaner och chefsöverenskommelser har tecknats med alla chefer.
Frisknärvaron har ökat under årets första åtta månader jämfört med samma period föregående år.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Nöjd medarbetar-index
(NMI)

Mål 2019

2018

3,7

Kommentar:
Mäts under hösten. Utfallet för SBK 3,8 2018 och TF 3,5 2018

6. I ALINGSÅS FINNS DET VALFRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE

INDIKATOR
6.3 MEDBORGARNAS BED ÖMNING AV MÖJLIGHETE R TILL INFLYTANDE I KOMMUNEN SKA
ÖKA

NÄMNDENS ÅTAGANDE
SÄKERSTÄLLA ATT NÄMN DENS VERKSAMHETER GENERERAR ÖKAD VALFRIHET OCH
SJÄLVBESTÄMMANDE
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Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:
Omfördelning av ärenden och ny köstruktur för ärenden (införandetidpunkt höst 2019).
De förberedelser för att påbörja en planprocess i samverkan med en exploatör som skett under perioden
sker med målsättningen att tillskapa fler hyresrätter i kommunen.
De dialoger som inletts under perioden med exploatörer genom Fastighetsägarföreningen och i
Näringslivsrådet syftar bl.a. till att underlätta för fler bostadsområden med blandade upplåtelseformer i
kommunen.
Det samarbete med exploateringsenheten som inletts under perioden om parallella plan- och
exploateringsprocesser syftar till att öka nyproduktionstakten och därmed utbudet av bostäder i
kommunen.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Nöjd Inflytande-Index Helheten

37,0

41,0

37,0
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10. I ALINGSÅS SKAPAR INFRASTRUKTUREN MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT

INDIKATOR
10.1 MEDBORGARNAS UP PLEVELSE AV INFRASTRUKTUREN I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRAS

NÄMNDENS ÅTAGANDE
PLANLÄGGA, ANLÄGGA, UTVECKLA OCH UNDERHÅLLA INFRASTRUKTUR FÖR ATT SKAPA
MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT

Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar:
Gatuverksamhetens satsning på ny maskinpark har möjliggjort en standardhöjning i gaturummet, d v s på
gator, trottoarer, torg, refuger och cykelbanor.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL

Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Nöjd Medborgar-Index Gator och vägar

57,0

61,0

60,0
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11. I ALINGSÅS SKAPAR VI GODA LIVSMILJÖER GENOM LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR
UTVECKLING

INDIKATOR
11.1 ANDELEN HUSHÅLLSAVFALL SOM ÅTERVINNS GENOM MATERIALÅTERVINNING SKA ÖKA

NÄMNDENS ÅTAGANDE
SKAPA GODA LIVSMILJÖER GENOM ATT PLANLÄG GA, ANLÄGGA, UTVECKLA OCH
UNDERHÅLLA DEN FYSISKA MILJÖN I RIKTNING MOT DE AV KOMMUNFULLMÄKTIGE FEM
ANTAGNA MÅLEN FÖR DE N FYSISKA PLANERINGE N I ALINGSÅS

Bedömning

Delvis uppfyllt
Kommentar:
Samtliga påbörjade detaljplaner, FÖP Staden Alingsås och planprogram under perioden har som
grundläggande målsättning att skapa ekologiskt, socialt och ekonomiskt långsiktigt hållbara livsmiljöer.
Planeringen utgår till stor del från förtätning i befintliga områden med god tillgång till kollektivtrafik, samt
fokus läggs på att skapa beblandade områden, att värna naturresurser och främja levande
småorter/landsbygd.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

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

45,00%

48,00%

50,00%

Kommentar:
För att ytterligare öka andelen hushållsavfall som materialåtervinns krävs en förändring av avfallstaxan 2020
där det lönar sig än mer, både miljömässigt och kostnadsmässigt, att sortera i fyrfackskärl för kommunens
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småhuskunder. Detta kan uppnås genom en större differentiering mellan de kärlalternativ som finns.

12. I ALINGSÅS MINSKAR VI VÅR MILJÖPÅVERKAN GENOM ENERGIEFFEKTIV
OMSTÄLLNING

INDIKATOR
12.4 ANDEL MILJÖBILA R I KOMMUNAL VERKSAMHET SKA ÖKA

NÄMNDENS ÅTAGANDE
BIDRA TILL MINSKAD MILJÖPÅVERKAN GENOM ETT ENERGIEFFE KTIVT FÖRHÅLLNINGSSÄ TT I
SAMTLIGA VERKSAMHETE R

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:
När bilar byts ut ska den vägledande principen vara att de nya bilarna ska klara miljökraven.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Miljöbilar i
kommunorganisationen,
andel (%)

61,70%

65,00%

60,80%
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Uppdrag
1. SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT FLER PERSONER MED LÖNESTÖD SKA
ANSTÄLLAS I DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN SAMT FÖLJA UPP UTFALLET
ÅRLIGEN

Status

Påbörjad
Kommentar:
Vid ingången av året har vi en dryg handfull anställda med lönestöd, inklusive lönebidrag. En dialog med
arbetsmarknadsenheten, AME, och Slussen sker för att hitta lösningar för att erbjuda fler platser.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

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

Status

Påbörjad
Kommentar:
Ett samarbete har inletts med Vårgårda och Herrljunga kommun om kartsystem. Den gemensamma
ambitionen är att vidareutveckla en långsiktig och förtroendefull samverkan genom öppenhet och dialog.
Det ömsesidiga åtagandet ska bidra till en gynnsam utveckling till nytta för kommuninvånarna.
Under hösten kommer ett ökat fokus på förvaltningen centralt vara att förbättra processen för extern
medfinansiering, såsom att söka medel från Tillväxtverket och EU.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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3. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN FÅR I UPPDRAG ATT UNDERSÖKA HUR MAN KAN
MÖJLIGGÖRA FLER PRIVATA INITIATIV TILL BYGGNATION AV MINDRE OCH BILLIGA
LÄGENHETER

Status

Påbörjad
Kommentar:
Förbättrad och förstärkt dialog och samverkan mellan planenheten och kommunledningskontorets
exploateringsenhet är inledd.
Översyn av plan- respektive exploateringsprocessen inledd.
Den planerade översynen av planlagd outnyttjad mark kommer att genomföras under hösten.
Utvecklandet av forumet Gemensam beredning är påbörjat.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

4. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT INOM RAMEN FÖR DET
KOMMUNALA UPPDRAGET EFFEKTIVISERA BYGGLOVSHANTERINGEN

Status

Påbörjad
Kommentar:
Handläggarstöd i form av handläggarhandbok och regional samverkan under upprättande.
Renodling av handläggar-, koordinator- och administratörsrollerna inom bygglovsenheten pågår.
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Förbättrad service och bemötande genom samarbete med näringslivenhetens företagslots under
etablerande.
Förbättrad service genom översyn av kontaktvägar till enheten pågår.
Förbättrad service och bemötande genom aktuell och relevant information på hemsidan pågår.
Resursförstärkning i form av externt konsultstöd genomförd.
Modell för målstyrning på volym under uppbyggnad (beräknad införandetidpunkt höst 2019)
Omfördelning av ärenden och ny köstruktur för ärenden (införandetidpunkt höst 2019).
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

5. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT ÖKA DEBITERINGSGRADEN
INOM PLAN- OCH BYGGLOVSVERKSAMHETEN FÖR ATT ÖKA
SJÄLVFINANSIERINGSGRADEN

Status

Påbörjad
Kommentar:
Debiteringsgraden inom planverksamheten följs upp, analyseras och bryts ned månadsvis för att kunna ge
beslutsunderlag till chefen för verksamheten. Inom planverksamheten förväntas debiteringsgraden öka
jämfört med 2018.
Inom bygglovsverksamheten har inte debiteringsgraden per handläggare tagits fram på motsvarande sätt
som inom planverksamheten. Efter sommaren har dock samtliga handläggare inom bygglovsverksamheten
börjat tidsredovisa för att debiteringsgraden ska kunna följas upp framöver.
När det gäller planverksamheten bedöms uppdraget genomföras men när det gäller bygglovsverksamheten
finns det inga tidigare underlag att jämföra med.
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6. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT SÄKERSTÄLLA ATT
BYGGHERREDRIVEN PLANPROCESS GENOMFÖRS OCH BLIR EFFEKTIV

Status

Påbörjad
Kommentar:
Två (2) byggherredrivna detaljplaner antagna under perioden.
Utvärdering av genomförda byggherredrivna planprocesser kommer genomföras under tertial 3.
Hemsidan ska utvecklas till att utgöra verktyg för byggherredriven planprocess under tertial 3.
Erfarenhetsutbyte av byggherredriven planprocess ska inledas med Härryda kommun under tertial 3.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT UTFORMA MER FLEXIBLA
DETALJPLANER I ENLIGHET MED TILLVÄXTPROGRAMMETS INTENTIONER

Status

Påbörjad

Kommentar:
Detaljplanerna i kommunens fyra tillväxtprojekt ska utformas som flexibla detaljplaner.
Vid detaljplanering av nya områden ska utrymme ges för större arkitektonisk generositet. Fler
användningsområden ska möjliggöras där det är möjligt.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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8. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT ÖKA DIALOGEN MED
VÄSTTRAFIK FÖR ATT U NDERSÖKA MÖJLIGHETERNA TILL UTÖKADE TURER MED
KOLLEKTIVTRAFIKEN.

Status

Färdig

Kommentar:
En kontinuerlig dialog förs med Västtrafik där dessa frågor tidigare har tagits upp. Under hösten finns
planerade dialogmöten inbokade där frågan åter kommer att tas upp.

9. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT I DIALOG MED EXPLOATÖRER
UNDERSÖKA VILKA MINDRE BOSTADSPROJEKT PÅ PLANLAGD MARK SOM FINNS I
DAG, I SYFTE ATT PRIORITERA OCH SNABBEHANDLA DEM FÖR ATT FÅ FLER BOSTÄDER
PÅ PLATS

Status

Färdig
Kommentar:
Sedan årsskiftet förs löpande en dialog mellan samhällsbyggnadsnämndens ordförande och exploatörer om
planerade bostadsprojekt som kräver planändring, i syfte att prioritera och snabbehandla dem för att få fler
bostäder på plats.
En inventering av outnyttjad planlagd mark för bostadsändamål har genomförts, i syfte att prioritera och
snabbehandla mindre bostadsprojekt för att få fler bostäder på plats.
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10. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT SE ÖVER INTERNA
RIKTLINJER, I SYFTE ATT BEDRIVA EN SNABBARE BYGGLOVSHANTERING

Status

Färdig
Kommentar:
Handläggarstöd i form av handläggarhandbok med styrande rutiner och mallar är under upprättande.
Modell för målstyrning på volym under uppbyggnad (beräknad införandetidpunkt höst 2019)
En sammanställning av gällande policys och styrdokument kommer att tas fram och ses över.

11. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT UNDERSÖKA
MÖJLIGHETERNA FÖR ATT PÅ SIKT BYGGA EN HÅLLPLATS VID LÖVEKULLE FÖR
PENDELTÅG OCH BUSSAR

Status

Färdig
Kommentar:
Förvaltningen har tagit upp frågan med Västtrafik. I dagsläget finns inte några sådana planer ifrån regionen
på grund av kapacitetsbrist på banan. I nuläget finns inte heller tillräckligt resandeunderlag. Frågan kommer
också att arbetas vidare med inom ramen för planprogram för Mjörnstranden.
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12. KOMMUNSTYRELSEN OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT,
GENOM AKTIVT SAMARBETE MED MARKNADENS INTRESSENTER, GENOMFÖRA EN
SNABBARE OCH EFFEKTIVARE PLAN- OCH EXPLOATERINGSPROCESS

Status

Påbörjad
Kommentar:
En översyn av plan-, bygglovs- samt exploateringsprocessen har påbörjats i syfte att förbättra möjligheterna
till parallella processer, för att därigenom effektivisera exploateringsprocessen.
Arenor för dialog genom bl a Närlingslivsrådet och Fastighetsägarföreningen har etablerats.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

13. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT PEKA UT ETT ANTAL LISOMRÅDEN FÖR ATT MÖJLIGGÖRA FLER STRANDNÄRA BOSTÄDER PÅ LANDSBYGDEN

Status

Påbörjad
Kommentar:
Årets uppdatering av ÖP:n ska innefatta en LIS-utredning
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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14. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT VIDTA ÅTGÄRDER FÖR ATT
UPPDATERA DETALJPLANER I DE NORRA DELARNA AV KOMMUNEN, FÖR ATT ÖKA
BYGGTAKTEN

Status

Färdig
Kommentar:
En sammanställning av gällande detaljplaner i de norra kommundelarna utifrån antagandeår har tagits fram
och presenterats för nämnden. Uppdatering av dessa detaljplaner fordrar att finansieringsfrågan löses.

15. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT GENOMFÖRA EN KLASSNING
AV JORDBRUKSMARK I KOMMUNEN MED FÖRSTA FOKUS PÅ STADSNÄRA OMRÅDEN

Status

Stoppad
Kommentar:
I dagsläget saknas en evidensbaserad metod för klassning av jordbruksmark. Uppdraget bedöms därför inte
kunna genomföras.
Uppdraget bedöms inte genomföras under 2019.
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16. KOMMUNSTYRELSEN GES TILLSAMMANS MED SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
SAMT BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN I UPPDRAG ATT TA FRAM EN PLAN FÖR
SÄKER OCH TRYGG SKOLVÄG

Status

Försenad
Kommentar:
Uppdraget är påbörjat men kommer inte att vara genomfört innevarande år. Samhällsbyggnadskontoret har
tagit fram en metodik för insamling av barns och elevers synpunkter. Koppling mellan
Samhällsbyggnadskontoret och skolorna är ännu inte påbörjad.
Uppdraget bedöms inte genomföras under 2019 i sin helhet.

17. SAMTLIGA NÄMNDER OCH BOLAGSSTYRELSER GES I UPPDRAG ATT SE ÖVER SIN
VERKSAMHET UR ETT INTEGRATIONSPERSPEKTIV I SYFTE ATT FÖRESLÅ LÄMPLIGA
INSATSER I KOMMUNENS SAMLADE INTEGRATIONSARBETE

Status

Påbörjad
Kommentar:
En aktiv dialog förs med AME för att matcha personer och arbetsplatser för att t ex erbjuda språkpraktik
under året.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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18. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT AKTIVT VERKA FÖR OCH GENOMFÖRA
FLERÅRSSTRATEGINS UTPEKADE VILJA

Status

Påbörjad
Kommentar:
Den förvaltningsgemensamma processen ärendeberedning är formaliserad, kvalitetssäkrad och
implementerad. Arbete pågår med att formalisera, kvalitetssäkra och implementera de
förvaltningsgemensamma processerna planering och investering.
Plan- och bygglovsprocesserna kommer att formaliseras, kvalitetssäkras och implementeras under hösten.
Sammanslagning av VA- och Avfallsavdelningen till Kretsloppsavdelningen genomfördes under våren. Syftet
med att samla verksamheterna under ett gemensamt ledningsparaply är bl a att bättre samutnyttja
övergripande lednings- och stödfunktioner för att öka den politiska måluppfyllelsen i verksamheten.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

19. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT REDUCERA SIN CENTRALA
ADMINISTRATION OCH FÖRESLÅ MÖJLIGHETER TILL FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE
EFFEKTIVISERINGAR

Status

Påbörjad
Kommentar:
Etablerandet av obemannad reception med bokningsterminalen Svea genomförd.
Köp av externt upphandlingsstöd har ersatts med kommunledningskontorets upphandlingsenhets resurser, i
syfte att minska kostnader och administration.
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Kvalitetssäkrad ärendeberedningsprocess med omarbetning av tjänsteskrivelser leder till minskning av
administrativa resurser.
Implementering av Förenkla -helt enkelt och klarspråk fortsätter under tertial 3.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

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

Status

Påbörjad

Kommentar:
Samhällsbyggnadsnämndens demokratiarbete sker genom den medborgardialog som är en del av samrådsoch granskningsskedet i planprocessen och som regleras i plan- och bygglagen. Vid dessa är medborgarna
välkomna att lämna synpunkter på förslagen.
Det under perioden påbörjade arbetet med FÖP Staden Alingsås syftar till att involvera medborgarna i
utvecklingen av kommunens centrala delar och innehåller därför ett stort antal inslag av medborgardialog.
Under året har en nystart skett av kommunens Näringslivsråd. Samhällsbyggnadskontoret är en aktiv part i
detta forum. Syftet med Näringslivsrådet är att utgöra forum för medborgadialog med näringslivets
företrädare.
Under perioden har Näringslivsforum genomförts. Samhällsbyggnadsnämnden och
samhällsbyggnadskontoret var medarrangör. Träffen syftade till att förbättra medborgardialog med
näringslivets företrädare. Ytterligare Näringslivsforum kommer att genomföras under året.
Implementering av Förenkla -Helt enkelt och Klarspråk kommer fortsätta under tertial 3.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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21. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT TA FRAM EN STRATEGI FÖR HUR
DIGITALA LÖSNINGAR GENOM EXEMPELVIS ARTIFICIELL INTELLIGENS KAN INFÖRAS I
SYFTE ATT MINSKA ADMINISTRATIONEN

Status

Påbörjad
Kommentar:
Samhällsbyggnadskontoret kommer under året kvalitetssäkra processer och metoder som bidrar till
snabbare digitalisering. Genom att utveckla och effektivisera det digitala arbetet bidrar
samhällsbyggnadskontoret till att Alingsås kommun kan förverkliga den gemensamma e-strategin. Under
året kommer vi att arbeta för fler e-tjänster, e-arkiv samt möjlighet till digital justering av nämndprotokoll
för att öka tillgängligheten och förbättra servicen. Ny digital reception är på plats.
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

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

Omedelbar åtgärd
Inga omedelbara åtgärder identifierades i Samhällsbyggnadsnämndens flerårsstrategi.
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Ekonomi
Skattefinansierade verksamheter

Sammanfattning
Totalt prognosticerar Samhällsbyggnadsnämnden i dagsläget ett underskott på 1 400 tkr.
Underskottet kan hänföras till bygglovsverksamheten och beror på lägre intäkter i
verksamheten än budgeterat.
När det gäller nämndens investeringar i den skattefinansierade verksamheten
prognosticeras i dagsläget en positiv avvikelse mot budget med totalt 8 346 tkr.

Drift

Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
2019

Delårsbokslut Prognos
2019
helår

Avvikelse
prognos/budget
2019

Delårsbokslut Differens
2018
2018/2019

41 691

22 690

38 009

-3 682

20 059

2 631

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Utdebitering personalkostnader
Övriga kostnader

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

-29 751
-2 794
-15 310
17 988
-26 784

-48 336
-4 140
-24 196
28 368
-45 123

4 612
208
-1 359
-2 265
1 088

-24 304
-1 184
-18 840
20 091
-30 523

-5 447
-1 610
3 530
-2 103
3 739

Verksamhetens kostnader

-95 710

-56 652

-93 427

2 283

-54 760

-1 892

Verksamhetens
nettokostnader

-54 019

-33 961

-55 418

-1 399

-34 701

740

54 019

36 012
-5

54 019
-1

0

36 069
-2

-57

0

2 046

-1 400

-1 400

1 366

683

Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

Från och med 1 januari 2019 är Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden en
nämnd. I tabellen ovan har därför siffrorna för ”Delårsbokslut 2018” justerats så att
jämförelse mellan 2018 och 2019 ska kunna göras.
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Årsprognos och åtgärder
För Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter prognosticeras ett
underskott med 1 400 tkr. Till följd av den lagändring som trädde i kraft per den 1 januari
2019 och som innebär en rabatt på bygglovsavgiften om handläggningstiden överskrider
10 veckor, förväntas intäkterna i bygglovsverksamheten bli lägre än budgeterat. Under
året har även flera handläggare inom bygglovsverksamheten avslutat sin anställning i
kommunen, vilket inneburit att färre ärenden kunnat handläggas. Detta leder i sin tur till att
en stor del av inkomna ärenden under året rabatteras.
Med anledning av vårens prognoser om negativa avvikelser inom bygglovsverksamheten
har samhällsbyggnadsnämnden fastställt handlingsplaner för att få en budget i balans.
Krav har ställts på ett omfattande effektiviseringsarbete i syfte att öka
genomströmningstakten av ärenden samt minska antalet nedlagda timmar per ärende.
Någon effekt har ännu inte påvisats, utan intäkterna förväntas bli ännu lägre för 2019 än
vad verksamheten tidigare trott. De minskade intäkterna inom bygglovsverksamheten är
förklaringen till den försämrade prognosen totalt för nämnden sedan föregående prognos.
Bygglovsverksamheten förväntas göra ett negativt resultat närmare ca 2 600 tkr men
underskottet totalt för nämnden blir lägre, då andra verksamheter förväntas göra ett
överskott.
Några av de åtgärder som togs fram under våren och som ska utföras inom
bygglovsverksamheten följer nedan. Tabellen är uppdaterad med en ny prognos för
genomförande. Klart i tabellerna nedan innebär när aktiviteten ska vara implementerad.
Handlingsplan aktivitet
Öka genomströmningstakten av ärenden samt
minska antalet timmar per ärende.
Handläggarhandbok med rutiner och mallar ska tas
fram för handläggarstöd
Komplettering av tre konsulter
Kompetensutveckling av handläggare
Utveckla informationen till sökanden på
kommunens hemsida för att i större utsträckning
kunna få in kompletta ansökningshandlingar
Ytterligare en konsult för handläggning av
bygglovsärenden sätts in, motsvarande en
heltidstjänst året ut
Ta fram nyckeltal för att kunna styra verksamheten

Start
April/maj 2019

Klart
Årsskifte 2019/2020

Sommar/höst 2019

Årsskifte 2019/2020

April 2019
April 2019
Maj/juni 2019

Okt/Nov 2019
Årsskifte 2019/2020
Vår 2020

November 2019

Årsskifte 2019/2020

Augusti-september 2019 September-oktober 2019
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Ytterligare åtgärder krävs för att minska underskottet samt att få en budget i balans 2020
inom bygglovsverksamheten. I en utökad handlingsplan (se bilaga 2) tas följande åtgärder
och aktiviteter upp:
Handlingsplan aktivitet
Förflyttning av ärenden till
andra verksamheter för
fokus på renodlade bygglov
och anmälningsärenden

Start
Maj 2019

Klart
Årsskifte 2019/2020 samt
vår 2020

September 2019
Förändrat kösystem
Mätning och
September 2019
uppföljning/kulturförändring

September-oktober 2019
Oktober 2019/löpande

Resursinsatser personal och
konsultinsats
Resursinsatser system
Kommunikation och
förbättrad service

September 2019

Årsskifte 2019/2020

September 2019
Oktober 2019

Vår 2020
Vår 2020

Renodla och förenkla
handläggningsprocessen

Oktober 2019

Årsskifte 2019/2020

Osäkerhetsfaktorer i prognosen är de totala kostnaderna för vinterväghållning som är
svåra att prognosticera då både november och december är månader som kan kräva
både mycket snöröjning och halkbekämpning. En annan post som är svårprognosticerad
är intäkterna inom bygglovsverksamheten då dessa påverkas både av hur många ärenden
som handläggs samt hur stora rabatterna kan tänkas bli.
Nedan följer en förklaring till större prognosavvikelser per rad.
Verksamhetens intäkter förväntas i dagsläget bli ca 3 682 tkr lägre än budgeterat. Den
största avvikelsen är hänförlig till bygglovsverksamheten (3 100 tkr) men avvikelsen beror
också på att personer som varit anställda med lönebidrag inom naturverksamheten inte
kommer att arbeta kvar hela året vilket innebär lägre intäkter i form av minskade
lönebidrag men även minskade personalkostnader med motsvarande belopp.
Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat med ca 4 612 tkr på grund av
vakanser inom flertalet verksamheter. En förklaring är att när personal slutar så får
verksamheten inte alltid in ersättare direkt.
Lokalhyror förväntas bli 208 tkr lägre än budget. Detta beror på att en budgeterad
engångskostnad rörande en renovering inte kommer att tas ut.
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Köp av tjänster förväntas avvika negativt med ca 1 359 tkr. Till största del förklaras detta
av högre kostnader för konsulthjälp vid införandet av nytt ärendehanteringssystem i
bygglovsverksamheten.
Utdebitering personalkostnader förväntas bli ca 2 265 tkr lägre än budget. Avvikelsen
är hänförlig till färre antal medarbetare som tidsredovisar samtidigt som till exempel
planverksamheten har svårt att nå upp till verksamhetens mål avseende timdebitering.
När det gäller Övriga kostnader förväntas dessa bli ca 1 088 tkr lägre än budget. Den
positiva avvikelsen beror på bland annat på att mindre tid har redovisats än budgeterat i
flera verksamheter. Se även under rubriken utdebitering personal. Även kostnader för ITtjänster är lägre än budgeterat.
Förklaring till resultatet
Verksamheten har säsongsvariationer vilket leder till att det inte ger en rättvisande bild att
se enbart på utfallet under perioden januari – augusti. Kostnaderna för parkentreprenaden
ligger till exempel till stor del under sommarhalvåret medan vinterväghållningen hamnar i
november till mars.
Det totala resultatet efter åtta månader är positivt med 2 046 tkr. Under hösten förväntas
dock kostnader uppstå, bland annat för personal, som gör att resultatet för helåret
förväntas bli negativt med ca 1 400 tkr. Som tidigare nämnts finns vissa
osäkerhetsfaktorer i prognosen.
Verksamhetens intäkter är lägre än en rakt periodiserad budget och beror främst på
lägre intäkter i plan- och bygglovsverksamheten.
Utfallet för personalkostnaderna ligger lägre än en rakt periodiserad budget och detta
beror på vakanser och sjukskriven personal.
Lokalhyrorna är lägre än en rakt periodiserad budget och beror framförallt på en
hyreskostnad som förväntades komma under hösten. Denna extra kostnad kommer inte
att tas ut.
Utfallet för köp av tjänster ligger i linje med budget till och med augusti men förväntas
öka under hösten. Bland annat fortsätter kostnaderna för verksamhetssystemkonsulter
inom bygglovsverksamheten att vara höga året ut.
Utfallet för utdebitering personalkostnader (intäkt) är något lägre än en rakt
periodiserad budget. Detta beror främst på sjukskriven personal och vakanser i flera
verksamheter samt att tidsredovisning inte skett i den omfattning som budgeterats.
Övriga kostnader är lägre än en rakt periodiserad budget och hänger främst ihop med att
utdebitering av personalkostnader är lägre (se ovan).
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Jämförelse mellan årets och föregående års resultat
Totalt sett uppgår differensen till och med augusti till 683 tkr, det vill säga det totala
resultatet är bättre 2019. På radnivå finns större differenser mellan åren när det gäller
intäkterna, personalkostnader, lokalhyror samt köp av tjänster som till största del
beror på att gemensamma resurser redovisas på ett annorlunda sätt under 2019.
Övriga kostnader och utdebitering personalkostnader påverkas av att mindre tid
redovisats än motsvarande period 2018.
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Investeringar
Nedan följer investeringsutfallet 2019 med en jämförelse mot budget samt utfall för
motsvarande period 2018. Utfallet ser i dagsläget ut att bli 8 346 tkr lägre än budget och
beror till stora delar på att planeringsresurser har saknats inom park- och
naturverksamheten. Jämfört med delårsbokslutet 2018 så är utfallet 16 462 tkr högre
2019. Investeringsprojekt är dock svåra att jämföra mellan åren då många projekt varierar
från år till år.
Förklaringar till större avvikelser per investeringsprojekt finns i tabellen nedan.
(tkr)

Budget Delårs- Prognos
Avvikelse
Delårs- Differens
bokslut helår prognos/budget bokslut 2018/2019
2019
2019
2018

Expansionsinvesteringar

7 150

2 576

4 150

3 000

Nya cykelbanor enligt
Trafikplan
Stadsodling
Hundlekplatser
Förbättring
dagvattenhantering

3 000

2 169

3 000

0

150
150
250

56
3
0

110
100
0

40
50
250

500

0

0

500

Nya lekplatser

2 000

181

190

1 810

Ombyggnad
busshållplatser

1 100

166

750

350

0

0

0

0

Grönare stad

169

Kommentar
avvikelse
prognos/budget
2019

2 407

Förskjutning i tid.
Detta projekt
kommer inte
igång, hängde ihop
med bidrag från
Boverket som inte
kommer att ges
2019.
Lekplats
nybyggnad
Törnevägen
förskjuts i tiden.
Troligen billigare
än beräknat pga
byggnation i egen
regi.

Varav exploatering

Imageinvesteringar
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(tkr)

Reinvesteringar
Fasta sittplatser

Budget Delårs- Prognos
Avvikelse Delårs- Differens Kommentar
bokslut
helår prognos/budget bokslut 2018/2019 avvikelse
2019
2019
2018
prognos/budget
2019
30 425 16 373 24 473
5 952 6 506
9 867
500

67

200

300

Ej tillräckliga
planeringsresurser.

Lekplats upprustning

3 000

347

1 000

2 000

Ej tillräckliga
planeringsresurser
under året,
Sjuhäradsgatan
förskjuts i tid.

Arbetsprogram Park

350

109

200

150

Utbyte av skyltar
Bro Gamla
Vänersborgsvägen

150
2 000

43
7

150
2 000

0
0

Primärkarta 2019
Parker, skyltar, lekplatser
Trädplantering, trädplan

1 500
100
400

453
27
2

1 500
60
300

0
40
100

Nolhaga park

4 000

1 589

1 665

2 335

Ospec arbetsprogram gata
Mindre åtg. gatunätet

3 000
700

2 563
478

3 000
600

0
100

Mindre åtg. gc-nät
Järtas park

1 000
3 000

661
3 913

1 000
4 000

0
-1 000
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Färre mindre
projekt än
planerat.

Ej tillräckliga
planeringsresurser.
Förstudie är ej
påbörjad men
planerad.
Planeringsresurser
saknas delvis.
Projektet kom
igång senare,
varför
budgeterade
medel för 2018 ej
användes fullt ut.
Lekhus svåra att
prognosticera.
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(tkr)

Stadskärnan park

Spång Kongo

Budget Delårs- Prognos
Avvikelse Delårs- Differens Kommentar
bokslut
helår prognos/budget bokslut 2018/2019 avvikelse
2019
2019
2018
prognos/budget
2019
350
5
50
300
Saknar
planeringsresurser.
1 000

611

650

350

250
100

35
0

250
50

0
50

Förädling av parkmark enl
parkplan

2 000

557

800

1 200

Asfalt Avskrivning > 5 år ca
50 % av totalbehov

2 500

1 536

2 500

0

200

0

100

100

Åtgärder planeras
av Bjärke energi.

200
500
3 000

234
370
2 506

234
500
3 000

-34
0
0

Rest från 2018.

Inventarier natur
Maskiner natur

25
100

14
0

25
60

0
40

Mätutrustning GIS
Ärendesystem bygglov

500
0

168
79

500
79

0
-79

8 700

7 688

9 306

-606

50

0

0

50

Inga åtgärder
aktuella.

200

0

110

90

Billigare än
budgeterat.

4 500

5 242

5 350

-850

Naturreservat
Arbetsprogram Natur

Gatubelysning
vägföreningar
GC-bro Lugnet
Inventarier Sveagatan
Maskiner och inventarier
gata

Anpassningsinvesteringar
Åtgärder buller
Fjärilsprojekt
GC-bana Kristineholmsv.

48

Anbud lägre än
budget.
Färre små projekt
än budgeterat.
Verksamheten
hinner inte utföra
allt som var
planerat i budget
pga brist på
planeringsresurser.

Inköp av maskin
billigare än
förväntat.
Projektet blev
försenat.

3 500

4 188
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(tkr)

Åtgärder mot skredrisk
Säveån
Stadsmiljöåtgärder
Mariedal (park)
Trafiksäkerhetsåtgärder
Investeringar pga
dagvattenplan
Projektering före projekt
Mariedalstippen
Kavlåsv gc-väg

Summa

Budget Delårs- Prognos
Avvikelse Delårs- Differens Kommentar
bokslut
helår prognos/budget bokslut 2018/2019 avvikelse
2019
2019
2018
prognos/budget
2019
1 000
3
400
600
Förskjutning till
2020.
2 000
250
400
300

1 457
33
200
0

2 000
100
400
300

0
150
0
0

0
0
0

120
125
508

0
126
520

0
-126
-520

46 275 26 637

37 929

8 346 10 175
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Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

Delårsbokslut
Avvikelse
prognos/budget 2018
2019

Budget Delårsbokslut Prognos
2019
2019
helår

Differens
2018/2019

Inkomster
Cirkulation Katrineholmsvägen

207

0

0

GC-bana Kristineholmsvägen

436

0

436

Hållplats Skogskullen

436

0

436

Hållplats Knektegårdsgatan

0

75

75

Järtas park

0

60

300

-207
0
0
0
0
0
-40
-75
-300

1 535

175

1 744

-622

Hållplats Smedjegatan

273

0

273

Hållplats Sandbergsvägen

120

0

120

64

0

64

0

40

40

Biologisk mångfald i Mariedal
Hållplats Brogården

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

-80

0

40

0

75

0

60

80

95

-varav exploatering
TOTALT INKOMSTER

I tabellen ovan skall förväntade investeringsbidrag redovisas.
För 2019 har Samhällsbyggnadsnämnden beviljats bidrag för bland annat tre hållplatser
samt GC-bana Kristineholmsvägen. När det gäller cirkulation Kristineholmsvägen så utgår
åtgärden då den inte klarade kraven som behöver uppfyllas för industriområdet. Istället
byggs en annan lösning än den som bidrag har sökts för, vilket medför att prognosen för
detta bidrag blir noll.
Byggnation av hållplatserna Brogården och Knektegårdsgatan blev förskjutna i tid och
startades först under slutet av 2018. Detta innebar att slutbetalningen av bidraget kom
under 2019.
Under året har det blivit klart att företag bidrar till Järtas park genom bidrag som hanteras
som ett investeringsbidrag och därmed matchas mot kommande avskrivningar.
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Avfall

Sammanfattning
Avfallsverksamheten prognosticerar ett underskott jämfört med budget på 1 323 tkr. Detta
innebär att skulden till abonnenterna vid årets utgång är noll. Dock påverkas inte
kommunens totala resultat.
Prognosen för investeringsmedlen visar att ca 1 500 tkr inte kommer att förbrukas.

Drift
Belopp i tkr

Avvikelse
Delårsbokslut Differens
2018/2019
prognos/budget
2018
2019

Delårsbokslut
2019

Prognos
helår

50 873

30 784

52 384

1 511

36 862

-6 078

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-17 895
0
-13 399
-10 082

-10 134
0
-12 656
-7 011

-15 418
0
-17 903
-11 105

2 477
0
-4 504
-1 023

-11 273
0
-10 316
-6 918

1 139
0
-2 340
-93

Verksamhetens kostnader

-41 376

-29 802

-44 426

-3 049

-28 507

-1 295

-7 571

-5 100

-7 511

61

-4 741

-359

1 925

-4 118

448

-1 478

3 614

-7 732

-800

-428

-646

155

-529

101

1 125

-4 546

-198

-1 323

3 085

-7 631

-1 125

198

198

1 323

0

198

0

-4 348

0

0

3 085

-7 433

Verksamhetens intäkter

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

Budget
2019

Årsprognos och eventuella åtgärder
Avfallsverksamheten utgör en egen balansräkningsenhet och särredovisas. Eventuella
över- respektive underskott regleras gentemot avgiftskollektivet för att nå ett nollresultat.
Om utfallet vid 2019 års utgång hamnar i linje med nuvarande prognos kommer skulden
till abonnenterna då att uppgå till 0 tkr.
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Verksamheten erhåller inget kommunbidrag.
Konstruktionen av dagens avfallstaxa har tagit hänsyn till och förutsätter att de stora
externa intäkter som uppstår när verksamheten säljer plats på Bälinge deponi, för
förorenat material, finns och uppstår regelbundet. En ekonomi i balans förutsätter alltså i
dagsläget de här intäkterna. På sikt måste avfallstaxan anpassas så att den helt och hållet
finansierar och på egen hand säkerställer huvuduppdraget.
Verksamhetens intäkter förväntas bli ca 1 511 tkr högre än budget. De ökade intäkterna
beror på ökade intäkter för deponerat material samt högre intäkter från taxekollektivet.
Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget med ca 2 477 tkr. Differensen beror
på lägre personalkostnader framförallt på avfallshämtningsverksamheten (åkeriet) men
även på grund av att avdelningschef delas mellan VA och Avfall i samband med att dessa
verksamheter slagits ihop till den nya Kretsloppsavdelningen.
Kostnaderna för Köp av tjänster förväntas bli ca 4 504 tkr högre än budget. Detta på
grund av ökade kostnader för bland annat behandling av insamlat material. Nya avtal har
skrivits med leverantörer som medfört avsevärt högre kostnader för till exempel brännbart
material. Mer om detta står beskrivet under verksamhetsavsnittet som berör
avfallsverksamheten. Även kostnaderna för inhyrda chaufförer blir högre än budget.
Övriga kostnader förväntas bli ca 1 023 tkr högre än budget vilket beror på ökade
kostnader för reparationer av hämtningsfordon.

Förklaring till resultatet
Utfallet januari – augusti ligger på -4 546 tkr. Jämfört med ett prognosticerat resultat för
helåret på ca 1 323 tkr är detta klart sämre. Förklaringen är främst att verksamheten har
stora säsongsvariationer, inte minst på intäktssidan, vilket leder till att det inte ger en
rättvisande bild att se enbart på utfallet under perioden januari till augusti. Mycket av de
externa intäkter som ska komma in enligt prognos, avseende deponerade massor på
Bälinge deponi, förväntas inkomma under de fyra sista månaderna.
På kostnadssidan (exklusive avskrivningar och finansiella poster) är utfallet på 29 802 tkr,
vilket är ca 184 tkr högre än en jämnt fördelad prognossiffra för helåret (44 426 tkr). Köp
av tjänster är högre de första åtta månaderna beroende på högre kostnader för
slamhantering samt transporter av avfall.
Jämförelse mellan årets och föregående års resultat
Resultatet för de första åtta månaderna 2019 (innan regleringen mot abonnenter) är
7 631 tkr sämre än de första åtta månaderna 2018. Det som skiljer sig mellan åren är till
största delen intäkter för plats på Bälinge deponi (förorenade massor) som under 2018 till
huvuddelen uppstod under de första 8 månaderna och som i år förväntas uppstå de sista
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fyra månaderna. Även de ökade kostnaderna för hantering av avfall som beskrivits både i
verksamhetsavsnittet och under årsprognosen bidrar till avvikelsen.

Investeringar

(tkr)

Budget

Delårsbokslut Prognos
2019
helår

Avvikelse
Delårsbokslut Differens
prognos/budget 2018
2018/2019
2019

Reinvesteringar

4 300

898

2 900

1 400

Fordon
Kärl
Container
Maskiner och inventarier

3 000
1 000
300
0

0
811
0
87

1 500
1 000
300
100

1 500
0
0
-100

600

42

500

100

100

9

100

0

500

33

400

100

4 900

940

3 400

1 500

Anpassningsinvesteringar
Sollebrunn ÅVC
förbättring
Bälinge anläggning
förbättring

Summa

5 350

-4 452

1 033

-991

6 383

-5 443

Under året förväntas inte alla investeringsmedel förbrukas. Den största avvikelsen gäller
fordonsinvesteringar. En lastare beräknas dock köpas in under året.
Under motsvarande period för 2018 hade två fordon köpts in samt installationer av el och
brandlarm gjorts i en lagerhall.
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VA

Sammanfattning
Totalt prognosticerar VA i dagsläget en negativ avvikelse mot budget som påverkar
kommunens totala resultat med 1 936 tkr. Intäkterna från brukningsavgifter samt från
anläggningsavgifter ligger lägre än budgeterat för perioden. Samtidigt är de totala
kostnaderna högre. Nuvarande prognos för årets resultat (-1 936 tkr efter reglering)
uppvisar en försämring jämfört med prognosen i vårbokslutet med -1 936 tkr eftersom
verksamheten då trodde på ett resultat i linje med budget.
Årets investeringar prognosticeras till 69 552 tkr, vilket är 11 402 tkr över budgeterad
nivå. Detta beror på att vissa större projekt blivit dyrare än beräknat samt på att vissa
projekt fått förskjuten tidplan. På grund av eftersatt underhåll vid verk och pumpstationer
har vidare flera investeringsprojekt tillkommit under året som bedömts helt nödvändiga att
genomföra till exempel på grund av haverier samt på grund av säkerhets/arbetsmiljörisker, lagkrav och för att säkra drift och funktion i verksamheten.

54

2019-09-16
Page 287 of 447

Ekonomi – VA

Drift

Avvikelse
prognos/
budget
2019

Delårsbokslut
2019

Prognos
helår

63 638

41 769

63 243

-394

38 853

2 916

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-18 298
-290
-9 645
-20 605

-10 841
-200
-7 476
-15 138

-17 214
-296
-10 981
-21 897

1 085
-6
-1 336
-1 292

-10 723
-425
-4 875
-12 833

-117
225
-2 600
-2 304

Verksamhetens kostnader

-48 838

-33 653

-50 388

-1 550

-28 857

-4 796

Avskrivningar

-12 199

-8 169

-12 336

-137

-7 367

-802

2 601

-54

519

-2 082

2 629

-2 683

-4 646

-3 083

-4 644

2

-3 354

271

-2 045
2 045

-3 137
2 189

-4 124
2 189

-2 079
143

-725
725

-2 412
1 463

0

-949

-1 936

-1 936

0

-949

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter

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

Budget
2019

Delårsbokslut
2018

Differens
2018/2019

Årsprognos och åtgärder
Helårsprognosen för 2019 visar på ett underskott med 4 124 tkr, vilket är 2 079 tkr sämre
än budgeterat resultat. Då den befintliga skulden till abonnenterna är för liten för att i sin
helhet täcka detta underskott prognosticerar verksamheten nu ett minusresultat på
1 936 tkr, vilket är en försämring jämfört med vårbokslutet då verksamheten trodde på ett
resultat i linje med budget. VA-verksamheten bedrivs i enlighet med
självkostnadsprincipen och eventuella över- respektive underskott jämfört med budget
regleras normalt gentemot avgiftskollektivet - vår skuld till abonnenterna - för att nå ett
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nollresultat. Den nuvarande skulden till abonnenterna uppgår emellertid till endast 2 189
tkr, vilket innebär att endast detta belopp kan regleras. Resterande underskott, uppgående
till 1 936 tkr1, utgör därmed en förlust om årets prognosticerade resultat faller in.
Orsaken till att verksamheten hamnat i detta svåra läge är att resultatet för 2018 blev
betydligt sämre än väntat, vilket fört med sig ett sämre utgångsläge för 2019 än som var
känt vid budgeteringen för innevarande år. Den ingående balansen för skulden till
abonnenterna var budgeterad till 4 403 tkr. Årets budgeterade negativa resultat
uppgående till 2 045 tkr skulle då inneburit att den utgående skulden till abonnenterna vid
årets slut skulle ha uppgått till 2 358 tkr. Dock - eftersom resultatet år 2018 blev sämre än
väntat - uppgick VA-verksamhetens skuld till abonnenterna vid årets ingång till endast
2 189 tkr. Då det prognosticerade utfallet även för år 2019 ser ut att bli sämre än
budgeterat innebär detta att verksamheten uppvisar en förlust för året, vilken kommer att
belasta kommunens totala resultat. Hanteringen av det prognosticerade underskottet
kommenteras vidare i bifogad handlingsplan, se Bilaga 2.
Prognosen för intäkterna har justerats ned med knappt 400 tkr jämfört med budget på
grund av minskade intäkter från lakvattenhantering pga. låg nederbördsmängd under våroch sommarmånaderna. Vidare har intäkterna från VA-avgifter från industrier varit lägre
hittills under året än budgeterat.
Prognosen för verksamhetens kostnader är totalt 1 550 tkr högre än budgeterat. Nedan
följer en förklaring till denna prognosavvikelse per rad i resultaträkningen i enlighet med
uppställningen i tabellen ovan.
Personalkostnaderna förväntas bli lägre än budgeterat med 1 085 tkr dels till följd av en
organisationsförändring där VA och Avfall slagits ihop till en gemensam
Kretsloppsavdelning samt dels pga. senarelagd tillsättning av vakanser.
Köp av tjänster förväntas avvika negativt med 1 336 tkr. Detta förklaras av högre
kostnader för slamhantering där orsaken är problem med rötningsprocessen, vilket medför
en större volym av slam. Trots att kostnaderna för konsulthjälp överskrider budgeterade
medel avseende vattenverk samt pumpstationer till följd av utredningsarbeten2 väntas
konsultkostnaderna ändå totalt sett bli något lägre än budgeterat då dessa istället blir
lägre inom övriga delar av verksamheten. Dock har ett arbete med rensning av Mellbyån
genomförts, vilket medför ökade kostnader i motsvarande grad.
De Övriga kostnaderna har prognosticerats bli 1 292 tkr högre än budgeterat. Detta
beror på högre kostnader för inköp av eldningsolja för uppvärmning till följd av problem

1

(4 124 tkr – 2 189 tkr = 1 936 tkr)
Inventering av pumpstationer med avseende på arbetsmiljö, säkerhet och teknisk kondition samt arbete
inom vattenverket med riskanalys och kritiska styrpunkter i produktionen av vatten med utgångspunkt i
säkerheten för konsumenten.
2
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med värmepumpar samt rötningsprocess på verken. Vidare förklaras avvikelsen av högre
reparations- och underhållskostnader framförallt vid reningsverket i Nolhaga där utfallet är
högt på grund av eftersatt underhåll, vilket medfört ett par större reparationsåtgärder på
maskin- och rensutrustning under våren samt kontinuerligt högt utfall för olika
reparationsåtgärder. Även inom ledningsnätet prognosticeras högre kostnader för
anläggnings- och reparationsarbeten eftersom flera större läckor inträffat under året inom
vatten- och spillvattennätet.
Årets avskrivningar väntas falla ut 137 tkr högre än budgeterade medel medan de
finansiella posterna, vilka i huvudsak består i kostnader för kommunlån, för närvarande
förväntas ligga i linje med budget.
Förklaring till resultatet
Utfallet för perioden januari till augusti visar på ett underskott med 3 137 tkr före reglering
gentemot abonnenterna. Även efter reglering gentemot abonnenterna är resultatet
negativt eftersom den återstående skulden mot abonnenterna uppgår till endast 2 189 tkr,
vilket innebär ett kvarstående underskott efter reglering uppgående till 949 tkr.
Jämfört med en rakt periodiserad budget (8/12 av årsbudgeten) är verksamhetens
intäkter ca 655 tkr lägre än budgeterat samtidigt som verksamhetens kostnader är ca
1 120 tkr högre. Detta ger sammantaget en negativ avvikelse mot budget med 1 775 tkr.
Avvikelsen på intäktssidan beror på att intäkter från slamhantering uteblev i början av året
till följd av problem med rötkammaren samt på något lägre intäkter från lakvattenhantering
till följd av låg nederbördsmängd under vår och sommar. Intäkterna från industrier har
också varit något lägre än budgeterat. Vidare har intäkterna för anläggningsavgifter
genererade från anslutning av fastigheter till det kommunala VA-nätet varit lägre under
årets första månader, vilket bland annat beror på att faktureringen till del sker senare
under året än beräknat vid budgeteringen.
På kostnadssidan avviker personalkostnaderna positivt med ca 1 350 tkr på grund av
omorganisation och på grund av vakanser som ej ännu tillsatts. Kostnaderna för köp av
tjänster avviker däremot negativt med ca 1 050 tkr främst på grund av ökade volymer för
slamtömning men även till följd av kostnader för köpta tjänster för åtgärder inom
ledningsnätsverksamheten. Den största avvikelsen på ca 1 400 tkr återfinns dock inom de
övriga kostnaderna. Ett par större läckor under våren har givit höga
entreprenadkostnader inom ledningsnät samtidigt som två större reparationsåtgärder på
maskin- och rensutrustning utförts på avloppsreningsverket i Nolhaga. Ytterligare en orsak
till den negativa avvikelsen är höga uppvärmningskostnader vid vatten- och
avloppsreningsverk på grund av problemen med rötkammaren som medfört att
uppvärmning med egenproducerad gas inte varit möjlig.
När det gäller avskrivningar och finansiella poster ligger utfallet för närvarande i linje
med en rakt fördelad budget för perioden.
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Jämförelse mellan årets och föregående års resultat
Resultatet för perioden är totalt 2 412 tkr sämre jämfört med föregående år före reglering
gentemot abonnenterna. Intäkterna är visserligen 2 916 tkr högre till följd av årets
taxehöjning på 9 % men eftersom kostnaderna inklusive avskrivningar och finansiella
poster har ökat med 5 328 tkr blir avvikelsen ändå negativ jämfört med år 2018.
Verksamhetens kostnader (före avskrivningar och finansiella poster) har totalt fallit ut
4 796 tkr högre för perioden jämfört med 2018. Personalkostnaderna har varit något
lägre (117 tkr), vilket bland annat beror på att VA- och Avfallsenheterna slagits ihop till en
gemensam Kretsloppsavdelning. Lokalhyrorna är lägre innevarande år (225 tkr) men
detta beror dock på en redovisningsmässig förändring av de gemensamma resurserna.
Köp av tjänst har ett högre utfall vid en jämförelse mellan åren (2 600 tkr). Även här
speglar en del av avvikelsen en förändring av hur vi redovisar kostnaderna för våra
gemensamma resurser på Sveagatan där dessa från och med år 2019 i sin helhet ingår i
kostnadsslaget köp av tjänst. Ytterligare orsaker till att utfallet innevarande år är högre för
köpta tjänster är att slamtömningen varit dyrare liksom kostnaderna för konsulttjänster.
Även övriga kostnader är 2 304 tkr högre i år bl. a. på grund av ett par större läckor
under våren på ledningsnätet samt på grund av större underhållsåtgärder på
avloppsreningsverket i Nolhaga. Vid verken har även kostnaderna för uppvärmning varit
höga innevarande år. En VA-övergripande utbildningssatsning gjordes också under våren
2019, vilket inneburit högre kostnader jämfört med 2018.
Avskrivningarna ligger 802 tkr högre 2019 jämfört med 2018, vilket är en naturlig följd av
den fortsatt höga investeringstakten där fler projekt genomförs och aktiveras efter hand
och de totala avskrivningarna därmed kontinuerligt ökar.
Finansiella poster uppvisar sammantaget en lägre kostnad med 271 tkr jämfört med förra
året. Den totala långfristiga skulden till kommunen fortsätter att öka bland annat till följd av
den fortsatt höga investeringstakten men eftersom internräntan sänkts från 1,75 %
föregående år till 1,5 % år 2019 så är de finansiella kostnaderna lägre.
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Investeringar
Nedan följer en tabell som visar investeringsutfallet för bokslutsperioden. Avvikelserna
mellan helårsprognosen och budgeterad utgift kommenteras per projekt.
(tkr)

Budget Delårs- Prognos
bokslut helår
2019

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

19 350 16 060
16 850 13 849

12971 Överföringsledning Sundet
12974 Sundet VA
utbyggnad inom omr.
12975 Hulabäck
utbyggnad VA

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

25 637
22 238

Avvikelse
prognos/
budget
2019

Delårs- Differens
bokslut 2018/
2018
2019

-6 287 17 657
-5 388 13 429

800

502

1 000

-200

0

43

43

-43

150

93

175

-25

2 000

141

6 000

-4 000

0

133

400

-400

9 000 11 230

11 600

-2 600

12919 Västra Bodarne

0

8

10

-10

12984 Utb. inom Röhult,
Blåtj.v.
12936 Utr. för insaml. av
mätdata från
vattenmätare
12902 Kontorsinredning
ARV Nolhaga (utökn.
pers.)

0

22

40

-40

100

50

100

0

0

69

170

-170

59

Kommentar avvikelse
prognos/budget 2019

-1 596
420
Utgifter för akuta åtgärder
samt anl. av nya serviser.
Två mer omfattande
serviser förväntas göras
under året.
Tillkommande utgifter.
Tillkommande
ledningsrättsersättningar.
Ingår i VA-strategin för
Östra Färgen (etapp från
Svanvik till Lygnareds
camping). Tidigarelagd
byggstart.
Tillkommande
ledningsrättsersättningar.
Beräknat bli dyrare än
förhandlat samt delvis
förskjutet från 2018.
Projektet i drift.
Tillkommande mindre
utgifter, ej budgeterade.
Tillkommande
ledningsrättsersättningar.
Inköp koncentratorer.

Ej budgeterad inv.
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(tkr)

Budget Delårs- Prognos
bokslut helår
2019

13911 Ny tryckstegr.stn.
Östra Ängabo

Avvikelse Delårs- Differens Kommentar avvikelse
prognos/ bokslut 2018/ prognos/budget 2019
budget
2018
2019
2019
200
Osäker prognos. Blir tot
dyrare än 200 tkr, dock
senarelagt.
4 000
Försenat. Projektering ej
påbörjad pga. att
lantmäteriförrättning av
tomtindelning ej är klar.
-200
Ej budgeterad investering.

200

0

0

4 500

0

500

0

0

200

0

130

200

-200

100

16

100

0

0

57

100

-100

0

1 356

1 600

-1 600

2 500

2 212

3 399

-899

2 500

0

0

2 500

12846 T2 Norra delen
Tomtebog.

0

986

1 100

-1 100

12810 T3 Bergkullegatan

0

33

500

-500

12829 Prästerydsvägen
VA

0

54

150

-150

12826 Lövekulle Etapp 3
Skårsvägen

0

1 031

1 400

-1 400

13917 Västra Bodarne
Etapp 2

12933 Nya brandposter
VA
12953 Tillbyggnad av
Gräfsnäs vattenverk
13907 Tillb. huvudbyggnad Färgens VV
13924 Ny vattentäkt
Bjärke
13926 Etapp 2
digitalisering
pumpstationer

Varav
Expansionsinvestering Exploatering VA
Ospec. Projekt

Budgeterat 2018 dock
försenat, asfaltering
återstår.

Projektering ny vattentäkt,
ej budgeterat.
Av avvikelsen är 700 tkr
budgeterat på projekt
12987. Resterande 700 tkr
är fördyring enl. nya
beräkningar.
4 228

60

-2 016

Denna ospecificerade
budgetpost täcker endast
delvis specificerade
exploateringsprojekt
nedan.
Tomtebogatan nedläggning
i tidigare ursprängd VAschakt.
Utbyggnad av Skogskulleg
enl. detaljplan.
Fortsatt utbyggnad för
villor enligt antagen
detaljplan.
Utbyggnad enligt antagen
detaljplan.
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(tkr)

Budget Delårs- Prognos
bokslut helår
2019

Avvikelse Delårs- Differens Kommentar avvikelse
prognos/ bokslut 2018/ prognos/budget 2019
budget
2018
2019
2019
-50
Tillkommande utgifter.

12860 Östra Ingared - VA
Kärrbogärdev
12832 Strandstigen

0

8

50

0

0

50

-50

12845 cirkpl. Grankulleg.

0

90

90

-90

Tillkommande
återställningsarbeten.
Slutreglering.

Norra Stadsskogen
Prästlyckan och
Brunnsgården

0
0

9
0

9
50

-9
-50

Ersättningar.
Ej budgeterad investering.

Imageinvesteringar

0

0

0

0

0

0

29 500 14 620

28 219

1 281

7 873

6 746

Reinvesteringar
Inventarier

0

91

100

-100

It-utrustning

0

1

1

-1

Maskiner

0

48

50

-50

12942 Byte av
dricksvattenpump
Hjälmared
12940 Datorisering
Hjälmared och yttre
anläggningar

2 000

42

42

1 958

0

904

904

-904

12989 Ombyggnad, ny
rötkammare
12907 Utbyte
doserpumpar ALG
12954 Renovering
pumpar ARV Nolhaga

5 000

1 138

3 000

2 000

0

80

500

-500

500

0

0

500

500

0

25

475

12914 Renovering av tak
och plåtarbeten
Sandviksvägen pstn

61

Tillkommande
investeringar.
Tillkommande
investeringar.
Tillkommande
investeringar.
Geologisk undersökning
klar men projektet
senareläggs.
Förskjuten från 2018.
Utvidgning av projektet på
grund av förändrade
förutsättningar.
Delvis förskjutet till 2020.
Budgeterat 2018 men
förskjutet till 2019.
Utreder om pumparna
istället skall bytas till nya
pumpar. Genomförs ej
2019.
Endast nya dörrar 2019
samt lagning innertak.
Parallellt utreds helt ny
pumpstation.
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Budget Delårs- Prognos
bokslut helår
2019

12917 Savannen pstn
renovering

Avvikelse Delårs- Differens Kommentar avvikelse
prognos/ bokslut 2018/ prognos/budget 2019
budget
2018
2019
2019
-300
Förberedande arbete 2019
dyrare än budgeterat.
Utreder helt ny
pumpstation.
-2 000
Ökade utgifter i samband
med ny förläggning vid bl a
Afzeliivägen renovering av
vattenledning till
vattentornet.
300
Kommer ej att utföras 2019

200

195

500

11 000

9 799

13 000

12921 Bassänger
renovering ARV Nolhaga

300

0

0

12923 Utbyte ventilation
& värme, avlopp
maskinbyggnad ARV
Nolhaga

500

280

550

-50

12905 Byte av låg- och
högspänningsställverk
ARV

500

3

200

300

1 500

6

100

1 400

500

18

18

482

0

387

400

-400

1 600

73

73

1 527

150

0

0

150

12912 Inv i samband m
ledningsunderhåll

12952 Omläggning av tak
på filtersal, Hjälmareds
vattenverk
12930 Ventilation
eftersedimentering ARV
Nolhaga
12959 Anläggn. för brutet
vatten, försedimentering
ARV Nolhaga
13905 Utbyte
pumpstation
Gudmundsgatan
13910 Utbyte av
dricksv.pumpar Klintens
tryckstegr.stn.

62

Mer omfattande arbete än
väntat. Akuta
arbetsmiljöproblem med
mycket höga halter
svavelväte i luften inomhus.
Blir totalt mer omfattande
än 500 tkr, dock senarelagt
och endast förstudie utförs
2019 (avknoppningsprojekt
från 12989).
Något osäker prognos pga.
oklar omfattning av
projektets storlek.
Ej prioriterat 2019.

Ej budgeterad investering.

Endast utredningsarb.
2019.
Ytterligare utredning krävs.
Är ett önskemål från
Räddningstjänsten men ska
i så fall bekostas av
kommunen, ej av VAkollektivet.
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Budget Delårs- Prognos
bokslut helår
2019

13903 Utomhusbelysning
ARV Nolhaga
13916 Renovering
pumpstationer
12993 Utbyte
Kristineholms
pumpstation

Avvikelse Delårs- Differens Kommentar avvikelse
prognos/ bokslut 2018/ prognos/budget 2019
budget
2018
2019
2019
-50
Visst arbete återstår, något
dyrare än budgeterat.
500
Färre åtgärder än
budgeterat pga. resursbrist.
-1 500
Upphandling dyrare än
budgeterat. Markarb.
fördyras pga. svåra
markförhållanden som ej
kunnat förutses.
-200
Ej budgeterad investering.

250

251

300

1 000

0

500

4 000

114

5 500

13901 Utbyte
dricksv.pumpar &
kringutr. Gräfsnäs
tryckstegr.stn
13904 Slampump
försedimentering

0

37

200

0

109

150

-150

13908 Nya värme-pumpar
Färgens VV

0

203

350

-350

13913 Renovering
lunchrum & kapprum
Färgens VV
13906 Pstn Grindstugan
nya pumpar

0

3

200

-200

0

268

268

-268

13918 Pstn Skår sjön
pumpar mm
13919 Ny slampump
eftersedimentering
13920 Pstn Svalåsvägen
pump mm
Nya skyltar för
vattenskyddsområden

0

114

114

-114

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

0

82

100

-100

Ej budgeterad investering.

0

118

118

-118

Ej budgeterad investering.

0

256

256

-256

13925 Ny
tryckluftskompressor (Nr
2) Färgens VV

0

0

100

-100

Utbyte av skyltar för
vattenskyddsområden
utmed vägar pga. lagkrav.
Ny tryckluftskompressor
pga. haveri.

63

Ej budgeterad investering.
Montage och elarbete
kvarstår.
Ej budgeterad investering
pga. att pumparna
havererat. Utbyte
rörsystem tillkommer.
Ej budgeterad investering.
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Budget Delårs- Prognos
bokslut helår
2019

Avvikelse Delårs- Differens Kommentar avvikelse
prognos/ bokslut 2018/ prognos/budget 2019
budget
2018
2019
2019
-400
Tillkommande investering.

13929 Nya motorer
inkommande
snäckskruvar ARV
Utbyte av inbrottslarm för
högreservoarer
Ombyggnad dammluckor
Färgens VV

0

0

400

0

0

25

-25

Tillkommande investering.

0

0

175

-175

Tillkommande investering.

Anpassningsinvesteringar

9 300

9 403

15 696

-6 396

12987 Datorisering
pumpstationer

1 200

315

500

700

100

-43

-43

143

950

100

550

400

0

20

20

-20

300

43

200

100

0

213

209

-209

5 000

5 956

7 000

-2 000

12913 Installation av
reservkraftsuttag i
strategiska stationer inom
kommunen
12927 Dagvattenåtgärder
12920 Huvudledningar
Alingsås Tätort (inkl.
byggnation av ny
ventilkammare)
12951 Nödvattenbrunn
Nolhaga

12955 Slammottagning
Sävelund
12938 Flytt av ledningar
för E20

3 249

64

6 153
Pågår och påskyndas för att
anpassas efter lagkrav om
övervakning av PS. 700 tkr
dock prognosticerat på del
2 av detta projekt, nr
13926. (Tot. Inv. >4milj.)
Ej prioriterat. Strategiska
stationer förses med egna
reservkraftsaggregat. (Utf.
avser korr till drift).
Färre åtgärder än
budgeterat.
Tillkommande åtgärder.

Vattendom och
kontrollprogram klart.
Ansökan om bygglov är
inlämnat, avvaktar besked.
Oklart när byggnation kan
påbörjas.
Restarbeten för att få
stationen att fungera.
Tidigare tryckning av
vattenledning (V 500)
under E-20 vid Kristineholm
fördyrar utgifterna 2019.
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bokslut helår
2019

Avvikelse Delårs- Differens Kommentar avvikelse
prognos/ bokslut 2018/ prognos/budget 2019
budget
2018
2019
2019
-25
Ej budgeterad inv.
Tillkommande utgifter på
investering från 2018.
-300
Ej budgeterad inv.
nödvändig pga.
arbetsmiljö/säkerhetsrisk.
300
Ej prioriterat.

13900 Ny tryckluftskompressor Färgens VV

0

5

25

12992 Nya portar ARV
Nolhaga

0

260

300

300

0

0

1 200

0

0

1 200

0

182

400

-400

250

660

660

-410

Mer omfattande än
budgeterat.

0

208

500

-500

Tillkommande projekt.

0

455

525

-525

Tillkommande projekt.

0

27

750

-750

Tillkommande projekt.

0

104

250

-250

Tillkommande projekt.

0

900

3 600

-3 600

13928 Ny mätutrustning
parshallränna ARV

0

0

250

-250

Generell neddragning

0

0

0

0

58 150 40 083

69 552

12966 Reservkraftverk
ARV Sbn
13914 Ny grind & staket
ARV Nolhaga
13912 Ombyggn.
omklädningsrum Färgens
VV
13915 Asfaltering &
markarbeten ARV
Nolhaga
13921 Byte styrsystem
Sbn ARV
13909 Låscylinderbyte
ARV & pstn
13923 Datorisering ARV
Nolhaga
13922 Ny grind &
övervakning ARV Sbn
13927 VVX Rötkammare
ARV

Summa

-11 402 28 779

Osäker prognos och belopp
2019. Senarelagt då nivån
på skalskydd utreds.
Ej budgeterad investering.

Avsevärt dyrare än de
första uppskattningarna.
Fördyringarna beror i hög
urstäckning på ingenjörstid
avseende automation.
Tillkommande projekt.

11 303

Investeringsutfallet för perioden uppgår till 40 083 tkr, vilket indikerar ett årsutfall som
överskrider budget.
Investeringsutgifterna på projektnivå prognosticeras att uppgå till 69 552 tkr för år 2019,
vilket innebär en negativ avvikelse med totalt 11 402 tkr jämfört med budget. Denna
prognos ligger i linje med den prognos vi uppvisade på projektnivå redan i vårbokslutet
65
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(12 455 tkr), men vi gjorde då en generell neddragning på övergripande nivå eftersom det
var tidigt på året och verksamheten bedömde att det fanns en ganska stor osäkerhet i
prognosen. Avvikelserna mellan helårsprognosen och budgeterad utgift kommenteras per
projekt i tabellen ovan samt kommenteras vidare i bifogad handlingsplan, se Bilaga 2.
Utfallet för perioden innevarande år ligger totalt 11 303 tkr högre än utfallet år 2018.
Utfallet mellan åren är svårt att jämföra då investeringsprojektens antal och omfattning
varierar mycket mellan åren. Skillnaden ligger dock främst inom området reinvesteringar
(6 746 tkr) där investeringsnivån är högre innevarande år främst på grund av ökat
ledningsunderhåll samt på grund av utgifter i samband med ombyggnaden av
rötkammaren på reningsverket Nolhaga. Reinvesteringarna har också ökat på grund av ett
stort behov av att byta ut gammal utrustning på verk och pumpstationer där underhållet är
eftersatt och ett intensivt arbete pågår för att få anläggningarna i det skick som krävs med
avseende på driftsäkerhet och arbetsmiljökrav.
Vidare har utgifterna hittills i år varit högre jämfört med föregående år inom området
anpassningsinvesteringar (6 153 tkr) där intensivt arbete pågår i projektet "flytt av
ledningar för E20" innevarande år. Samtidigt har investeringstakten inom
avloppsreningsverk och pumpstationer varit högre än föregående år även inom området
anpassningsinvesteringar.
Expansionsinvesteringarna var totalt sett något högre för perioden föregående år
(1 596 tkr). Förra året gjordes bland annat stora investeringar i Sundetområdet samt vid
Kärrbogärdevägen medan stort fokus i år ligger på utbyggnaden i Skämningared/Svanvik.
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Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid
VA-verksamheten får förutbetalda intäkter från de anläggningsavgifter som tas ut i
samband med att fastigheter ansluts till det kommunala VA-nätet. Endast 5 % av de
debiterade anläggningsavgifterna resultatförs som en direkt intäkt under innevarande år.
Resterande del (95 %) av den debiterade avgiften anses vara förutbetald, dvs. betald i
förtid. Denna del periodiseras/fördelas därför framåt i tiden och genererar månatliga
intäkter under anläggningens resterande livslängd. Dessa intäkter möter de kostnader
verksamheten haft i form av avskrivningar på de investeringar som gjorts i VA-nätet.
Anläggningsavgifterna delas i nedanstående tabell upp i två delar. Dels
anläggningsavgifter inom ordinarie VA-verksamhet, dels avgifter som tas ut i samband
med utbyggnad av exploateringsområden.
Tkr

Budget Delårs- Prognos Avvikelse
2019 bokslut helår
prognos/
2019
budget
2019

Inkomster
- Anläggningsavgifter VA

Delårs- Differens
Kommentar
bokslut 2018/
avvikelse
2018
2019
Prognos/Budget

8 013

4 581

11 699

3 686

10 453

4 180

1 150

3 705

-475

1 345

Röhult Blåtjärnsv
(02802)

428

426

428

0

436

Simmenäs
(02811)

238

539

689

451

92

NV Sävelund
(02810)
(Tomtered)

470

305

789

318

Norsesund
(02805)
Saxebäcken
överföringsledning
(02814)

817

95

-722

133

0

-133

Strötomter
(02801)

-5 872
-195 Större
Fler strötomer
bostadsprojekt
anslutna delåret
som är försenade. 2018.
-10 Någon
tillkommande
anslutning.
447 Tillkommande
Färre
anslutning av
anslutningar i
delar av G:A
området 2018.
Simmenäs pga
snabb utbyggnad.
305 En tillkommande
större byggnation
som ansluts.

1 050

Kommentar
avvikelse
2019/2018

Inga objekt
anslutna delåret
2018.

0 I huvudsak
debiterat 2018.
-1 050 Fördröjning då
Inga objekt
obebyggda tomter anslutna delåret
enl gällande plan 2019.
avvaktar ny
detaljplan.
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Tkr

Budget Delårs- Prognos Avvikelse
2019 bokslut helår
prognos/
2019
budget
2019

Saxebäcken VA
inom området
(02814)

Utbyggnad inom
Östra Färgen inkl
överföringsledning
(02812)

437

Delårs- Differens
Kommentar
bokslut 2018/
avvikelse
2018
2019
Prognos/Budget

0

-437

4 080

1 074

1 869

5 700

4 627

2 561

238

292

295

57

887

- Anläggningsavgifter
Exploatering VA

8 393

2 836

7 528

-865

2 182

Lövekulle etapp 3
Skår (02852)

333

147

333

0

146

1 900

1 492

3 206

1 306

238

0

-238

760

190

-570

1 078

0

Västra Bodarne
(02818)

Östra Ingared
(02813)
Frostvägen
(02826)
Prästerydsvägen
(Rosendal)
(02862)
Tokebacka VA
(02819)

1 078

Nordöstra
Stadsskogen (inkl
Grankullegatan)

1 900

1 425

-475

119

0

-119

Ragnehillsgatan
(02844)

1 078

Kommentar
avvikelse
2019/2018

-4 080 Fördröjning då
Inga objekt
obebyggda tomter anslutna delåret
enl gällande plan 2019.
avvaktar ny
detaljplan.
-693 Debitering delvis
förskjuten från
2018 till andra
halvåret 2019
pga. försening.
Något osäker
prognos.
-595 Tillkommande
objekt.

Fler objekt
anslutna delåret
2018.

Fler objekt
anslutna delåret
2018.

653

1 Detaljplanen är
försenad från
2018 => fler
anslutningar 2019
än budgeterat.
1 492 Högre anl.avg.
Inga objekt
beräknad för en
anslutna delåret
fstighet
2018.
0 Försenat.
Detaljplan ej klar.
0 Försenat.
Byggnation av
gata- och VAledningar pågår.
1 078

1 761

-1 761 (Avgift avser
ädellövsskogen
2,3,4).

68

Inga objekt
anslutna delåret
2018.
Inga objekt
anslutna delåret
2019.

Byggnation ej
påbörjad.
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Tkr

Budget Delårs- Prognos Avvikelse
2019 bokslut helår
prognos/
2019
budget
2019

Västra
Bergkullegatan

Norsesundsvägen
(02894)
Lövekulle etapp 1
fritid (02837)

1 425

356

119

285

Norra Borgen
(02804)
Sjöbovägen
(02892)

0

TOTALT
INKOMSTER

16 407

0

0

7 416

Delårs- Differens
Kommentar
bokslut 2018/
avvikelse
2018
2019
Prognos/Budget

0

-1 425

356

0

119

158

-127

156

665

665

117

117

19 227

2 821

Kommentar
avvikelse
2019/2018

0 Försenad
byggstart från
2018. Gata & VA
byggs under 2:a
halvåret 2019 =>
inga anslutningar
detta år.
0
-156 Försenat.

Inga objekt
anslutna delåret
2019.

Tillkommande
objekt.
Tillkommande
objekt.
12 635

-5 219

Förutbetalda intäkter avseende anläggningsavgifter för vatten och avlopp uppgick under
perioden till 7 416 tkr och utgörs till största delen av intäkter från anslutning av abonnenter
i områdena Östra Ingared, Östra Färgen samt Tokebacka (se vidare i ovan tabell).
Årsprognosen för anläggningsavgifterna uppgår till 19 227 tkr, vilket är 2 821 tkr högre än
budgeterat. Som tabellen visar finns det avvikelser mot budget inom flera områden men
den största orsaken till överskottet är anslutning av abonnenter i Östra Färgen och
förklaras i huvudsak av försenad utbyggnad där debiteringen av delar av utbyggnaden
skulle gjorts under 2018 men förskjutits till 2019.
De förutbetalda intäkterna är totalt 5 219 tkr lägre för bokslutsperioden innevarande år
jämfört med år 2018. Den här typen av utgifter är dock svåra att jämföra mellan åren då
byggnationen kan variera kraftigt mellan olika områden, år samt rådande konjunktur.
Debitering av anläggningsavgifter följer den takt som fastigheter bebyggs inom
kommunens VA-verksamhetsområden. Var, och i vilken takt, byggnationen sker styrs av
efterfrågan. Den största avvikelsen mellan åren beror dock på ett stort antal anslutningar
av abonnenter i området Saxebäcken under 2018. Vidare kommer en stor del av årets
intäkter att inhämtas under årets sista månader.
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Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning
Antalet anställda på samhällsbyggnadskontoret har minskat med två personer, till följd av
att enstaka tjänster inte har återbesatts.
Månadsavlönad
SBK aug-19
AID-struktur / Totalt
Admin. Ek.,Chef
Teknikarbete

Antal
personer Antal anställningar

Antal årsarbetare Medelålder

Sysselsättningsgrad (snitt)

140

140

138,4

46,5

98%

38

38

37,6

46,2

99%
98%

102

102

99,8

46,5

Anläggningsarb. m m

24

24

23,5

47,5

98%

Ingenjörer

21

21

21,0

46,5

100%

Renhållningsarbete

21

21

20,3

45,1

97%

Tekniker

23

23

22,0

50,9

96%

Handläggare

14

14

14,0

40,0

100%

Andel timavlönade
Antalet timanställda inom samhällsbyggnadskontoret har under perioden uppgått till två
stycken, varav en senior planarkitekt och en administrativ stödresurs vid implementering
av nytt ärendehanteringssystem inom bygglovsverksamheten.
Totalt sett sjunker både utbetalda timlöner och övertidsstimmar inom förvaltningen. Under
föregående år utbetalades timlöner för 4 heltidsarbetare, jämfört med 2,8 under årets
första åtta månader. Övertidsuttaget har under motsvarande period sjunkit från totalt 5,3
heltidstjänster till idag drygt 3,1.
Inom avfallsverksamheten nyttjas timanställda vid oplanerad sjukfrånvaro under främst
sommarperioden. Jämfört med förra årets 2,3 heltidstjänster nyttjades under innevarande
års första halvår 1,5 heltidstjänst. Överidsuttaget inom avfallsverksamheten har mer än
halverats sedan motsvarande uppföljning förra delårsbokslutet, från 2,85 heltidsarbetare
till 1,2 heltidsarbetare.
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SBK jan-juli

Timmar utbet
Jul 2019

Belopp Jul Heltidsarbetare
2019
Jul 2019

Timmar utbet
Jan - Jul 2019

Belopp Jan Heltidsarbetare
- Jul 2019 Jan - Jul 2019

Faktisk tillgänglig tid

31 399,00

4 851 741

190,30

161 520,95

31 795 469

139,84

Arbetad tid

15 692,74

1 984 452

95,11

124 115,85

27 616 948

107,46

1 MÅNADSLÖN

14 495,92

1 497 642

87,85

117 056,89

24 449 152

101,35

572,92

99 792

3,47

3 208,40

589 490

2,78

33,00

5 286

0,03

2 TIMLÖN
3 FACKLIG INTERN
4 FYLLNADSTID

37,00

7 013

0,22

186,88

77 204

0,16

586,90

224 200

3,56

3 630,68

1 295 101

3,14

6 OB/BERED./FÖRSKJ.

0,00

147 709

0,00

0,00

1 164 291

0,00

8 TILLÄGG MM

0,00

8 094

0,00

0,00

36 425

0,00

Frånvaro

15 706,26

2 867 289

95,19

37 405,10

4 178 521

32,39

10 SEMESTER

5 ÖVERTID

14 175,15

3 033 605

85,91

22 300,57

5 014 159

19,31

12 SJUKDOM
16
FÖRÄLDRALEDIGHET
17 VÅRD AV SJUKT
BARN

1 086,61

8 455

6,59

9 564,83

123 317

8,28

81,69

-184 447

0,50

798,90

-1 136 793

0,69

81,71

0

0,50

1 480,04

608

1,28

18 ÖVRIG FRÅNVARO

281,10

9 676

1,70

3 260,76

177 230

2,82

Personalomsättning
Under årets första åtta månader har personalomsättningen ökat från 5,3 % till 11%,
jämfört med samma period 2018. Hälften av de som slutar väljer att gå till annan kommun,
vilket fordrar en analys och sannolikt åtgärder inom området attraktiv arbetsgivare. Inom
plan- och bygglovsavdelningen har personalomsättningen under perioden varit extremt
hög, med en personalomsättning på 50 % inom bygglovsenheten.
Rekryteringsläget inom samhällsbyggnadsområdet, främst inom plan- och
bygglovsverksamheterna, är fortsatt kritiskt till följd av den extremt gynnsamma
arbetsmarknaden i Göteborgsområdet, såväl inom den offentliga som inom den privata
sektorn. Vid rekryteringar är antalet sökanden med erforderlig kompetens lågt. Trots det
har alla rekryteringar på såväl medarbetar- som chefsnivå under perioden kunnat fullföljas
och tjänsterna tillsatts.
Kompetensutveckling
Grunden för kompetensutveckling är utvecklingssamtalet där planer görs med koppling till
nämndens mål. Kompetensutveckling sker sedan på individ- och gruppnivå utefter behov.
Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram en kompetensförsörjningsplan som kommer
att implementeras och följas upp på grupp- och individnivå. Under 2019 kommer en
partssammansatt grupp även att påbörja arbetet med att ta fram
Medarbetaröverenskommelser. Chefsöverenskommelser implementeras redan inom
förvaltningen.
Som en del i samhällsbyggnadskontorets arbete med att förstärka sin attraktivitet som
arbetsgivare uppmuntras intern karriärutveckling. Det innebär bland annat en tydlighet i att
vissa chefstjänster undantas från extern tillsättning. Istället sker intern rekrytering efter
facklig samverkan.
För tredje året i rad har en personalaktivitet genomförts för hela personalen tillsammans
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med miljöskyddskontorets personal. Under trivsamma former umgås vi i syfte att lära
känna varandra och våra verksamheter bättre.

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

Arbetsskador och tillbud
De vanligaste tillbuden under perioden har varit anmälningar om psykisk överbelastning
inom en specifik verksamhet inom samhällsbyggnadskontoret, där arbetsbelastningen
under aktuell period har varit extraordinära. I samråd med fackliga representanter har en
handlingsplan tagits fram för att förbättra situationen.
De vanligaste arbetsskadorna är relaterade till handverktyg, halka eller kontakt med
kemiskt ämne. Fyra skador har genererat sjukskrivning, merparten från
Åkeriverksamheten.
Redovisning av statistiken sker på förvaltningens samverkansgrupp tillika
skyddskommitté. Enskilda ärenden följa upp av ansvarig chef tillsammans med lokalt
skyddsombud. Nytt för året är att förvaltningen infört LSG, lokal samverkansgrupp, som ett
steg mellan chefens APT och förvaltningens FSG. Där tas också arbetsmiljöfrågor som
tillbud- och arbetsskador upp. Gata Park samt Kretslopp är de avdelningar som påbörjat
arbetet med LSG.
Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ

2018, jan-aug

2019, jan –aug

Differens 2018-2019

Tillbud

10

26

+16

Arbetsskador

12

14

+2
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Sjukfrånvaro3
Under perioden har sjukfrånvaron utvecklats positivt och totalt sett sjunkit från 6,7% till 5,7%
jämfört med samma period föregående år. Ett långsiktigt arbete efter rutinen Från frisk till
frisk börjar ge resultat. Cheferna bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete för att förebygga
långtids- eller upprepad korttidsfrånvaro.
Ackumulerad total sjukfrånvaro per verksamhet uppgår till 8,9 % inom
avfallsverksamheten, 1,5 % inom VA-verksamheten, 6 % inom gatu- och parkavdelningen
och 7,6 % inom plan- och bygglovsavdelningen.
Uppdelat per åldersgrupp ses den största förändringen i åldersgruppen 30-39 år, med en
minskning på 8 %.
Tabell, sjukfrånvaro i %
2018

2019 Differens 2018-2019

1-14 dagar

2,6%

2,2%

-0,4

1-59 dagar

3,6%

3,0%

-0,6

> 60 dagar

3,6%

2,7%

-0,9

< 29 år

4,5%

6,3%

+1,8

30-39 år

12,9%

4,9%

-8,0

40-49 år

6,7%

10,0%

+3,3

50-55 år

2,6%

4,0%

+1,4

> 56 år

5,1%

4,1%

-1,0

Kvinnor

8,5%

6,9 %

-1,6

Män

5,9 %

5,2 %

-0,7

Totalt

6,7 %

5,7 %

-1,0

3

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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Sammanfattande analys delårsbokslut
Från och med 1 januari 2019 är Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden
sammanslagna och verksamheten är samlad i en (1) gemensam förvaltning –
Samhällsbyggnadskontoret.
Av samhällsbyggnadsnämndens Flerårsstrategi och samhällsbyggnadskontorets
verksamhetsplan framgår att fokus under verksamhetsåret 2019 är främst intern
verksamhets- och metodutveckling, i syfte att förbättra den politiska måluppfyllelsen och
öka framdriften i verksamheterna. Detta arbete är påbörjat under perioden, vilket framgår
av redovisade påbörjade och planerade aktiviteter.
Aktiviteter är påbörjade eller planerade inom samhällsbyggnadsnämndens samtliga
åtaganden/mål. Konkret måluppfyllelse i form av uppnådda nyckeltal kan emellertid
påvisas först vid verksamhetsårets slut, då samtliga mätningar är genomförda.
Med något undantag har samtliga kommunfullmäktiges uppdrag till
samhällsbyggnadsnämnden påbörjats under perioden. Förutsatt att inga större
oförutsedda händelser inträffar bedöms alla utom två vara genomförda vid
verksamhetsårets slut.
En utmaning är långa handläggningstider inom bygglovsverksamheten, vilket får till följd
att intäkterna inom denna verksamhet förväntas bli lägre än budgeterat. I nuläget innebär
detta att nämnden prognosticerar ett underskott med 1 400 tkr. Ett kraftfullt
åtgärdsprogram genomförs inom bygglovsverksamheten under året för att effektivisera
verksamheten och säkerställa en likvärdig, rättssäker och ändamålsenlig
bygglovshandläggning. En ny styrmodell kommer att införas, en handläggarhandbok
kommer att upprättas och implementeras, nya faktureringsrutiner kommer att införas och
möjlighet till resursförstärkning på handläggarsidan genom samarbete med andra
kommuner kommer att undersökas och om möjligt genomföras.

Personal
Rekryteringsläget inom samhällsbyggnadsområdet är alltjämt fortsatt kritiskt till följd av
den extremt gynnsamma arbetsmarkanden i Göteborgsområdet, såväl inom den offentliga
som inom den privata sektorn. En vikande konjunktur framöver bedöms innebära
förbättrade förutsättningar av rekryteringsläget.
En större utmaning än rekryteringsläget är att minska personalomsättningen, d v s att
behålla personal. Eftersom kostnaden för varje rekrytering uppgår till drygt 1 mnkr,
inkluderat kostnader för introduktion och handledning, är det ytterst angeläget att stärka
samhällsbyggnadskontorets varumärke som attraktiv arbetsgivare. Samhällsbyggnadskontorets insatser med att stärka sin attraktivitet som arbetsgivare, bl a genom möjlighet
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till intern karriärutveckling, god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och marknadsmässiga
löner, måste intensifieras för att kunna täcka personalbehovet på sikt.
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Internkontroll
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Samhällsbyggnadsnämndens handlingsplan över åtgärder för att ej
överskrida budgeten
Skattefinansierade verksamheter
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar i dagsläget ett underskott motsvarande ca 1400
tkr. Underskottet beror på lägre förväntade intäkter inom bygglovsverksamheten.
Den huvudsakliga bakomliggande orsaken till minskade intäkter inom bygglovsverksamheten
är den lagändring som trädde i kraft 1 januari 2019 och som innebär en rabatt på
bygglovsavgiften om handläggningstiden överskrider 10 veckor. Om kommunen inte
uppfyller sin lagstadgade skyldighet att fatta beslut i bygglovsärenden och ärenden om
förhandsbesked inom 10 veckor från fullständig ansökan reduceras avgiften med en
femtedel varje vecka som tidsfristerna överskrids.
Vid behov av större utredningar i komplicerade ärenden kan tidsfristen om 10 veckor
förlängas. Vid anmälan av icke bygglovspliktiga åtgärder ska beslut fattas inom fyra veckor,
eller som längt 8 veckor vid ärenden av större vikt eller av principiell betydelse.
Samhällsbyggnadsnämnden antog en handlingsplan på aprilnämnden. På juninämnden
kompletterades denna med ytterligare åtgärder.
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Handlingsplan aktivitet
Öka genomströmningstakten av ärenden samt
minska antalet timmar per ärende.
Handläggarhandbok med rutiner och mallar ska tas
fram för handläggarstöd
Komplettering av tre konsulter
Kompetensutveckling av handläggare
Utveckla informationen till sökanden på
kommunens hemsida för att i större utsträckning
kunna få in kompletta ansökningshandlingar
Ytterligare en konsult för handläggning av
bygglovsärenden sätts in, motsvarande en
heltidstjänst året ut
Ta fram nyckeltal för att kunna styra verksamheten

Start
April/maj 2019

Klart
Årsskifte 2019/2020

Sommar/höst 2019

Årsskifte 2019/2020

April 2019
April 2019
Maj/juni 2019

Okt/Nov 2019
Årsskifte 2019/2020
Vår 2020

November 2019

Årsskifte 2019/2020

Augusti-september 2019 September-oktober 2019

Åtgärder för att inte överskrida budgeten
En radikal omställning krävs inom bygglovsverksamheten under resterande 2019.
Lagändringarna inom plan- och bygglagen som berör verksamheten har införts för att från
lagstiftarens sida införa ett ekonomiskt incitament för att tvinga kommunerna att förkorta
handläggningstiderna. Konkret innebär för långa handläggningstider minskade eller helt
uteblivna intäkter. En analys av lagändringarnas ekonomiska konsekvenser för
samhällsbyggnadskontorets bygglovsverksamhet pekar på uteblivna intäkter på ca 1,8 mnkr,
räknat på helårsbasis. Budgeterade intäkter för 2019 har inte beaktat lagändringens
ekonomiska effekter. Inga förberedande åtgärder för att förkorta handläggningstiderna inför
de aviserade lagändringarnas ikraftträdande vid årsskiftet har heller genomförts under 2017
och 2018.
Av april månads handlingsplan är samtliga åtgärder utom en påbörjade. Åtgärderna har ännu
inte fått tillräcklig effekt, vilket delvis beror på svårigheten i att fokusera på
verksamhetsutveckling i form av förkortade handläggningstider, med en halvering av
personalstyrkan. Ett kulturförändring avseende värdering av kvalitet i förhållande till
kvantitet har påbörjats men har ännu inte hunnit få önskad effekt.
Utöver punkterna ovan, har en utökad handlingsplan nedan tagits fram, för att ge ökad
effekt. Denna handlingsplan bryts sedan ner i ett antal aktiviteter som ska implementeras.
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Handlingsplan aktivitet
Förflyttning av ärenden till
andra verksamheter för
fokus på renodlade bygglov
och anmälningsärenden

Start
Maj 2019

Klart
Årsskifte 2019/2020 samt
vår 2020

September 2019
Förändrat kösystem
Mätning och
September 2019
uppföljning/kulturförändring

September-oktober 2019
Oktober 2019/löpande

Resursinsatser personal och
konsultinsats
Resursinsatser system
Kommunikation och
förbättrad service

September 2019

Årsskifte 2019/2020

September 2019
Oktober 2019

Vår 2020
Vår 2020

Renodla och förenkla
handläggningsprocessen

Oktober 2019

Årsskifte 2019/2020

Sammanfattningsvis förväntas de beskrivna åtgärderna leda till att verksamheten kommer
att vara i ekonomisk balans 2020.

Kretsloppsavdelningens VA-verksamhet
Bakgrund
VA-verksamheten prognosticerar i dagsläget ett underskott motsvarande ca 1 936 tkr som
påverkar kommunens totala resultat.
Underskottet beror främst på en stor underhålls-och investeringsskuld på Nolhaga
reningsverk. Sedan byggnationen på 1960- respektive 1970-talet har underhåll och
reinvestering bedrivits sparsamt och nu har behoven blivit akuta. Verket har idag ingen
fungerande slamrötningsprocess vilket innebär luktproblem, stora kostnader för inköpt
eldningsolja, stor arbetsbelastning och ökade transporter av slam. Tillståndskraven för
verket klarades 2018, men marginalerna var små.
Flera byggnader på anläggningen, reningsbassänger, ledningar och stora maskiner behöver
renoveras och el och ställverk behöver bytas för att inte riskera allvarliga personskador. Drift
och styrning av verket sker idag via ett föråldrat styrsystem som innebär mycket
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handpåläggning och manuellt arbete. Mer information om verkets status finns i den VAöversikt som presenterades för tekniska nämnden i juni 2018 (dnr 2014.449 TN-013 §54).
Nolhaga reningsverk behöver genomgå omfattande renovering, uppgradering och
modernisering under de kommande åren för att säkerställa servicen för Alingsås
medborgare och ta höjd för framtida befolkningstillväxt.
Situationen har medfört att avloppsreningen har betydligt högre kostnader för
slamhantering p.g.a problem med rötningsprocessen. Större volymer av slam måste därför
omhändertas av extern aktör, vilket inte bara innebär högre kostnader för slammet utan
också högre kostnader för transporter.
Den obefintliga rötningsprocessen innebär lägre produktion av biogas vilket innebär att
uppvärmning istället får ske genom inköp av bränsle. Till följd härav ökar
uppvärmningskostnaderna i förhållande till budget.
På grund av att rötningsprocessen och rötkamrarna ej fungerat tillfredsställande har slam
fått köras till andra aktörer, framförallt Gryaab, under januari - mars vilket gett lägre intäkter
för slammottagningen än budgeterat.
Två större underhållsåtgärder/reparationer av maskin- och rensutrustning under februarimars på 5-600 tkr samt förväntat fortsatt höga kostnader för att upprätthålla driftsäkerheten
på Nolhaga innebär att prognosen för reparation- och underhållskostnader överskrider
budget.

Åtgärder för att inte överskrida budgeten
VA-verksamheten finansieras via VA-taxan och taxan sätts normalt en gång per år. En
höjning av taxan kommer att behövas under de kommande åren för att se till att
verksamheten kan fortsätta leverera god livsmiljö för Alingsås medborgare. Dock skulle en
förtida taxehöjning under 2019 ej hinna få effekt.
VA-verksamheten har under 2019 lidit av tidigare års avsaknad av framförhållning. Under
2019 har verksamheten startat en mängd åtgärder för att säkerställa verksamhetens och öka
den politiska måluppfyllelsen i Alingsås flerårsstrategi. Detta har inneburit en hög
arbetsbelastning för befintlig personal samt behov av kompletterande konsultresurser för
att hinna med.
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Eftersom budgeten till övervägande del utgörs av driftskostnader, underhållskostnader och
personalkostnader som behövs för att säkerställa servicen för medborgaren saknas
möjligheter att få en budget i balans innevarande år.
VA-verksamheten kommer under resterande 2019 göra sitt yttersta för att se till att
verksamheten levererar det medborgaren förväntar sig samtidigt som en översyn ska göras
för att hitta möjliga besparingar som kan genomföras under året.

Kretsloppsavdelningens VA-verksamhet handlingsplan över åtgärder
gällande överskriden investeringsbudget
Bakgrund
VA-verksamheten prognosticerar i dagsläget en ökad investeringsbudget motsvarande ca
11 402 tkr, i förhållande till beslutad investeringsbudget om 58 150 tkr. Avvikelsen beror
främst på att projekt dels blivit senarelagda, dvs skjutits över från tidigare år och dels att
vissa projekt blivit tidigarelagda samt att vissa investeringar fått göras akut för att inte
drabba kund, medarbetare eller miljö.
Tillväxten i Alingsås är god vilket inneburit att budgeten för Expansionsinvestering VA har
överskridits. Tidigarelagd byggstart för Hulabäck som ingår i VA-strategin för Östra Färgen
(etapp från Svanvik till Lygnareds camping) har inneburit en ökad investering på 4 000 tkr.
Projektet Lövekulle etapp 3 som tillkommit efter antagen detaljplan innebär en investering
på 1 400 tkr som ej finns i budget. Flytt av ledningar för E20 har tidigarelagts och överskrider
budgeten med 2 000 tkr.
Vid utbyte av den undermåliga pumpstationen Kristineholm blev upphandlingen 1 500 tkr
dyrare än förväntat p.g.a. svåra markförhållanden som ej kunnat förutses.
Nolhaga reningsverk kräver efter många års eftersatt underhåll investeringar för att
överhuvudtaget klara av funktionen att röta Alingsåsarnas avloppsslam. En av de större
oförutsedda investeringarna är utbyte av värmeväxlare i en rötkammare, vilket innebär en
investering på 3 600 tkr.
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Bilaga 2

Åtgärder för att inte överskrida budgeten
VA-verksamheten har gått igenom de investeringar som kvarstår att göra under 2019 och
sett över redan startade projekt, projekt under upphandling och kommande projekt. Detta
för att kunna se vilka projekt som kan prioriteras om och skjutas upp till 2020 och vilka
projekt som vid ej genomförande kan leda till att kund, medarbetare eller miljö drabbas.
Noterbart av de punkter som tagits upp ovan är att VA-verksamheten påverkas i stor grad av
andra aktörer, exploatering, trafikverket, etc. vilket gör det svårare att sätta en fast
investeringsbudget år från år.
VA-verksamheten har ingen möjlighet att hålla investeringsbudgeten för 2019 utan förväntas
överskrida denna.

Alingsås den 8 september 2019

Anna Liedholm
Samhällsbyggnadschef
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Socialnämnden
Protokoll
2019-09-24

§ 86 2019.130 SN

Socialnämndens delårsbokslut 2019
Ärendebeskrivning
Nämnderna ska enligt Alingsås kommuns styrmodell upprätta ett delårsbokslut enligt
styrmodellens anvisningar.

Beredning
Socialnämndens flerårsstrategi 2019- 2021 följs upp i delårsbokslutet. I delårsbokslutet
beskrivs hur socialnämnden arbetar med tilldelade uppdrag från kommunfullmäktige och
åtaganden kopplade till kommunfullmäktiges prioriterade mål med indikatorer. Samtliga
åtaganden och nyckeltal har följts upp och kommenterats. Uppföljning av 2019 års
internkontrollplan ingår som bilaga 1.
Prognosen för helåret innebär i nuläget ett underskott om 12 555 tkr. Den kraftigt försämrade
prognosen bygger framförallt på nytillkomna höga vårdkostnader och personalminskningar
som inte kunnat genomföras enligt plan utifrån oväntat höga ärendemängder. I prognosen
ingår beräknade effekter av beslutade handlingsplaner SN 2018-12-18 § 122 och SN 201904-23 § 45. Hittills har dock önskad effekt uteblivit då omställningstider för aktuella processer
har visat sig vara längre än vad som tidigare beräknats samt att omfattande oförutsedda
kostnader för köpt vård uppkommit enligt ovan. Ytterligare åtgärder är därmed nödvändiga,
dels för att begränsa årets underskott men även för att uppnå budgetbalans under 2020. För
att nå resultat krävs omedelbara och omfattande omställningar. Förflyttningen innebär en
återgång till kärnuppdraget; att tillhandahålla stöd och hjälp till de mest utsatta
kommuninvånarna. Förslag på handlingsplan avseende kostnadsminskande åtgärder 2019 2020 ingår som bilaga 2. Vid beslut om föreslagen ny handlingsplan föreslås också att
handlingsplanerna SN 2018-12-18, § 122, samt SN 2019-04-23, § 45, avslutas.
Inför delårsbokslutet konstateras att IFO nettokostnadsavvikelse ligger på 37 %, vilket är en
ökning från 2017 års avvikelse som låg på 26 %. Under många år har politiska ambitioner
och en vilja att tillhandahålla tidiga insatser och arbeta förebyggande drivit upp förvaltningens
kostnadsläge till orimligt höga nivåer. Kommunens kostnader påverkas till en del av
strukturella förutsättningar som systemet inte fångar som en omfattande
funktionshinderverksamhet, ett stort antal orosanmälningar, många missbrukare,
bostadslöshet och en relativt hög kriminalitet men förklarar bara en del av den stora
avvikelsen. Analys av nettokostnadsavvikelse IFO 2018 ingår som bilaga 3.
Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner delårsbokslut 2019.
I samband med delårsbokslutet och de åtgärder som nu föreslås avslutas tidigare beslutade
handlingsplaner, SN 2018-12-18 § 122 och SN 2019-04-23 § 45. Resultat av genomförda

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Socialnämnden
Protokoll
2019-09-24

avstämningar av de båda handlingsplanerna samt de förnyade bedömningar som gjorts i
samband med dessa kommer att beaktas i socialnämndens budget inför 2020.
Protokollsanteckning
1. Enligt Alingsås kommuns ekonomistyrningsprinciper ska en handlingsplan upprättas
när en nämnd prognostiserar ett underskott. Handlingsplanen ska omhänderta hela
underskottet och göra det under innevarande år. Socialnämnden har nu för andra
gången i år hamnat i en situation där nämnda principer i praktiken inte är möjliga att
följa, underskottet är alltför stort för detta. Då får vi dubbla budskap från
kommunledningen; å ena sidan ska vi följa ekonomistyrningsprinciperna å andra
sidan säger man att man förstår att detta inte går. I denna situation är det rimligt och
önskvärt att ändra ekonomistyrningsprinciperna så att regelverket stämmer överens
med verkligheten.
2. I enlighet med den av kommunfullmäktige antagna flerårsstrategien har nämnden
antagit två fokusområden som speglas i åtagandet att prioritera förebyggande
insatser för barn och unga, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Det blir
svårförståeligt hur detta åtagande går ihop med en nästan halvering av
personalinsatserna för Tidiga insatser avdelning unga.
3. Vi vill också lyfta frågan till kommunstyrelsen hur man avser att organisera det
förebyggande arbetet för barn och unga framöver. Med denna neddragning ökar
behovet av samordning av kommunens samtliga resurser inom området
förebyggande insatser för barn och unga. Där flera nämnder och aktörer bör ingå.

Leif Hansson (S) vice ordförande i socialnämnden samt Lars-Ivan Gustafsson (S),
Margaretha Svensson (S), Ulf Unosson (S), Maria Adrell (V), Harriet Ljungdahl (MP)

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Socialnämndens delårsbokslut 2019

Verksamhet
Socialnämndens huvudsakliga verksamhet
Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom individ- och familjeomsorg.
Inom dessa områden ger socialnämnden insatser i form av råd, service och stöd till barn,
ungdomar, vuxna samt familjer. Nämnden arbetar med myndighetsutövning som styrs av
flera lagar – exempelvis socialtjänstlag (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Ett aktivt arbete pågår med att omhänderta nämndens åtaganden kopplade till
kommunfullmäktiges mål och uppdrag som tilldelats nämnden genom aktiviteter i
framtagna arbetsplaner, vilket resulterat i att fyra åtaganden och tre uppdrag har bedömts
vara genomförda vid delårsbokslutet. Arbetet pågår i stort sett enligt plan och samtliga
uppdrag och alla åtaganden utom ett bedöms kunna genomföras under året. Det
åtagande som ej bedöms kunna uppfyllas år 2019 är socialnämndens åtagande Att vidta
åtgärder för att minska kostnaderna för köpt vård. Åtagandet bedöms dock kunna
uppfyllas under planperioden.
Prognosen för helåret innebär ett underskott om 14 720 tkr. Förvaltningens ekonomiska
utveckling är utmanande och flera handlingsplaner med syfte att få förvaltningens ekonomi
i balans har tagits fram; Handlingsplan ekonomisk omställning 2019-2020, SN 2018-1218, § 122, på uppdrag av kommunfullmäktige, KF 2018-10-31, § 18, samt reviderad
Handlingsplan ekonomisk omställning 2019-2020 , SN 2019-04-23, § 45. Hittills har dock
önskad effekt uteblivit då omställningstider för aktuella processer har visat sig vara längre
än vad som tidigare beräknats samt att omfattande oförutsedda kostnader för köpt vård
uppkommit.
Ovanstående handlingsplaner har kopplats till den genomlysning utifrån handlingsplan
Effekt som kommunledningskontoret tog fram, KS 2019-03-11, § 49, vilken visade på
höga kostnader för köpt vård inom både vuxenvården och barnavården samt höga
kostnader för icke biståndsbedömda insatser inom densamma. Handlingsplanerna lägger
utifrån detta stort fokus på omställning av arbetssätt till än effektivare
hemmaplanslösningar, kortare vårdtider och mobilisering av familjernas nätverk och
samhällets andra resurser med syftet att minska kostnader för köpt vård. Kostnaderna för
köpt vård följs regelbundet genom uppföljningar på individnivå i placeringsfiler och
redovisas inför nämndens ekonomiska månadsuppföljningar tillsammans med nyckeltal
2
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såsom försörjningsstöd och sjukfrånvaro. Uppföljning av övriga relevanta områden och
nyckeltal såsom exempelvis orosanmälningar, genomförandeplaner och
personalkostnader följs upp på avdelningsnivå varje månad.
Resultaten av genomlysning av köpt vård vuxna (revisionsföretaget EY), samt analyser
utifrån förvaltningens deltagande i projektet ”Kostnad per brukare” (Ensolution AB) för
2018 används för att driva arbetet framåt. Kostnad per brukare visar precis det
genomlysningen pekar på men fördjupar analysen ytterligare. Kostnader för handläggning
avviker inte, mixen av insatser som erbjuds är kostnadseffektiv då förvaltningen har fler
hemmaplanslösningar än genomsnittet men volymen av insatser avviker kraftigt, vilket
avspeglar sig i nettokostnadsavvikelsen.
Inför delårsbokslutet konstateras att IFO nettokostnadsavvikelse ligger på 37 %, vilket är
en ökning från 2017 års avvikelse som låg på 26 %. Under många år har politiska
ambitioner och en vilja att tillhandahålla tidiga insatser och arbeta förebyggande drivit upp
förvaltningens kostnadsläge till orimligt höga nivåer. Kommunens kostnader påverkas till
en del av strukturella förutsättningar som systemet inte fångar som en omfattande
funktionshinderverksamhet, ett stort antal orosanmälningar, många missbrukare,
bostadslöshet och en relativt hög kriminalitet men förklarar bara en del av den stora
avvikelsen. (se bilaga 3 Analys av nettokostnadsavvikelse IFO 2018) Slutsatsen blir att
det framförallt är genom att minska mängden och omfattningen av insatserna generellt
som en betydligt lägre kostnadsnivå kan åstadkommas.
Omställningsarbetet innebär, förutom att minska köpt vård, att dra ned på det generellt
förebyggande arbetet och tidiga insatser till förmån för mer riktade insatser till de mest
utsatta alingsåsarna. Exempel är avveckling av Homestart och familjecentralen Noltorp
med effekt från och med januari 2020. En omfattande omställning behöver genomföras
med fokus på att verksamheten ska klara sitt uppdrag utifrån lagstadgade krav och uppnå
en stabil och kostnadseffektiv kärnverksamhet.
Socialnämndens verksamheter fortlöper för övrigt till stora delar enligt plan. Följande
avvikelser noteras:


Prognosen för helåret innebär i nuläget ett underskott om 14 720 tkr. Den kraftigt
försämrade prognosen bygger framförallt på nytillkomna höga vårdkostnader och
personalminskningar som inte kunnat genomföras enligt plan utifrån oväntat höga
ärendemängder.



Antal orosanmälningar gällande barn och unga har ökat markant mellan 2018 och
2019, vilket konstaterades redan vid vårbokslutet. Under 2018 gjordes
sammantaget 1127 anmälningar om oro för barn varav polis, skola/förskola och
sjukvård stod för de flesta av dessa. Under 2019 har det till och med juli månad
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inkommit 814 stycken. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt resten av året
kommer antalet anmälningar uppgå till cirka 1400. Det är en betydande ökning
som innebär närmare 300 fler anmälningar under 2019 än 2018, vilket innebär en
ökad belastning på myndighetsutövningen inom unga området. Under föregående
år deltog förvaltningen i ett projekt inom GR (Göteborgsregionen) ”Aktualiseringar
till socialtjänsten” som initierats utifrån att det nationellt uppmärksammats att
antalet aktualiseringar inom den sociala barn och ungdomsvården stadigt ökat de
senaste åren. Samarbetet med GR avseende analys och uppföljning av
aktualiseringar har därefter fortsatt med fokus på anmälningar 2018.
Mängden orosanmälningar har medfört att förvaltningen beslutat om insatser vilket
genererat ett större antal placeringar än vad som kunnat förutses. Ovanstående
har även inneburit ett högt inflöde till familjehemsvården. Sammantaget med
svårigheter att, i den takt som krävts, rekrytera familjehem i egen regi har det
inneburit ökade kostnader för konsulentstödda familjehem. Avdelningen har
arbetat med flertalet komplexa ärenden, både avseende spädbarnsplaceringar
som kräver ersättning på heltid för familjehem samt ungdomar med en tyngre
psykisk och/eller missbruksproblematik som inledningsvis ej kunnat tillgodoses på
hemmaplan utan krävt extern placering på HVB (hem för vård eller boende) eller
SiS (statens institutionsstyrelse).


Antalet placerade individer inom vuxenområdet har minskat inom samtliga
kategorier, vilket tyder på att nya arbetssätt och uppföljningar har effekt men går
långsammare än förväntat framförallt på grund av att flera dyra tvångsplaceringar
behövt göras under sommaren. Den ekonomiska effekten äts upp av att antalet
placeringar av korttidsboende somatik och tvångsplaceringar enligt LVM ökat
kraftigt efter maj månad. Ovanstående innebär att målet i Handlingsplan
ekonomisk omställning 2019-2020 inte har kunnat nås vad gäller kostnader för
köpt vuxenvård.
Sedan vårbokslutet har sju korttidsplaceringar inom somatik för personer som är
under 65 år och har omfattande fysiska omvårdnadsbehov behövt genomföras.
Per augusti är antal placeringar av somatiska skäl 12 till skillnad från sju personer
totalt på hela 2018. Mot bakgrund av den ökning som skett kommer tidigare
diskussioner kring lösningar på hemmaplan för denna målgrupp på nytt att tas upp
under hösten. Dock råder viss osäkerhet kring underlag och nettokostnadsvinst
som då behöver utredas närmare.
Inom köpt vård missbruk har både antalet placerade personer och kostnader under
perioden januari till augusti minskat jämfört med föregående år. Detta trots att
fyra placeringar enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) behövt
göras sedan sommaren samt att två placeringar enligt LVU inletts, vilka är mycket
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kostsamma. Det finns inget som tyder på att ökningen av antal LVM har någon
koppling till åtgärder i syfte att få ned den köpta vården.
Avdelning Vuxna har under året arbetat med att sänka ambitionsnivån i stort och
med att bereda alternativa hemmaplanslösningar. Hittills under året har till exempel
hemmaplanslösningar för fem personer, som varit långvarigt placerade för sitt
missbruk, tagits fram.


Redan vid vårbokslutet konstaterades att den tidigare nedåtgående trenden med
låga försörjningsstödskostnader började vända uppåt under 2018 och har sedan
fortsatt att öka under 2019. Helårsprognosen per augusti för försörjningsstöd är ett
underskott mot budget 2 884 tkr. Ersättning från kommunens flyktingfond med
2 500 tkr kompenserar till stor del ökningen i år.
En analys har genomförts för att klargöra vad ökningen av
försörjningsstödskostnaderna består av. Analysen, som avser 2014 till augusti
2019, visar att det under senare år har skett en kraftig ökning av grupperna
sjukskrivna och arbetshinder i form av psykisk ohälsa/ missbruk. Antal hushåll har
ökat med ungefär 16 % mellan 2017 och 2018 och med ytterligare 6 % mellan
2018 och 2019. Anledningen till de ökade försörjningsstödskostnaderna beror
främst på ökad arbetslöshet och generella kostnadsökningar, vilket gör att
kostnaderna per hushåll har ökat och att fler hushåll är i behov av kompletterande
försörjningsstöd.
Exempel på åtgärder i syfte att hålla nere kostnaderna för försörjningsstöd är
fortsatt nära samverkan med AME samt förvaltningens deltagande i ett projekt som
drivs av SKL (Sveriges kommuner och landsting) som syftar till att bryta långvarigt
beroende av försörjningsstöd. Projektet påbörjades 2018 och kommer att pågå
under tre år.

Den externa samverkan har fortsatt stort fokus och inom ramen för SAMLA
(närvårdsamverkan Alingsås Lerum) planeras för uppstart av en socialmedicinsk
mottagning i oktober. Under hösten 2019 kommer också SAMLA team inrättas bestående
av representanter från primärvård, socialtjänst och elevhälsa. Syftet är att tidigt fånga upp
barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik med behov av
samordnade vård- och omsorgsinsatser från kommunen och/eller regionen. Det
långsiktiga målet är att öka de ungas möjligheter att fullfölja skolgången. Därutöver ingår
Alingsås och Lerum i det nationella utvecklingsarbetet TSI (Tidiga och samordnade
insatser) som drivs gemensamt av Socialstyrelsen och Skolverket.
Arbetet som under 2018 påbörjades inom ramen för BUS (Barn och unga samverkan)
med att förstärka insatser inom Bjärke området fortgår. BUS ledningsgrupp har även ett
5
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särskilt uppdrag under året att arbeta med integrationsfrämjande insatser där en
kartläggning har skett kring aktörernas pågående insatser i arbetet, vilket beskrivs
närmare under uppdraget Att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte
att föreslå lämpliga insatser i kommunens integrationsarbete.
Som ett sista led i överflytten av funktionshinderverksamheten LSS till vård- och
omsorgsnämnden pågår ett arbete kring att i årsskiftet lämna över kvarvarande LSS
utförande och ta hem de sista SoL insatserna som vård- och omsorgsnämnden utför åt
förvaltningen. I praktiken handlar det om att boendena Hallbo och Linnevi samt
handläggningen av stödfamiljer och kontaktpersoner LSS flyttas. Förvaltningen tar över
ansvaret för att besluta om boendestöd, avlösare och ledsagare enligt SoL.
Enligt beslut i kommunstyrelsen, 2018-02-05, § 4, ska samtliga nämnder redogöra för sin
plan och sitt arbete med demokratifrågor. Hur nämnden arbetar med området redogörs
under avsnittet Hur nämnden fullgör kommunfullmäktiges uppdrag där ett av uppdragen är
Att stärka och utveckla demokratin och att i lämpliga former använda sig av
medborgardialog.

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

Nyckeltal

Ej uppfyllt

Värde uppnått

Delvis uppfyllt

I hög grad uppfyllt
Helt uppfyllt

Nära värde

Ej accepterat värde

Inget värde angivet

Ej utvärderad

PRIORITERAT MÅL

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

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

Att vidta förebyggande åtgärder vad gäller våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
Bedömning
Helt uppfyllt

Kommentar

Förvaltningen bidrar till målet att Alingsås är tryggt och säkert genom att trygga situationen
för personer som lever med våld. Tidig upptäckt gör att insatser kan sättas in i tid. Genom
att sprida ett informationsmaterial om våld i nära relation får våldsutsatta och våldsutövare
samt anhöriga kunskap om att de kan ta kontakt med socialtjänsten för att få hjälp.
Informationsmaterialet innehåller även information om vad som är våld och fungerar
därmed även som kunskapsspridande.
Framtaget informationsmaterial har spridits till centrala aktörer såsom skola, vårdcentral,
mödravårdscentral, barnavårdscentral, öppna verksamheter, Kulturhuset med flera.
Integrationsavdelningen har spridit materialet inom sin verksamhet och lärarna på SFI
kommer även att prata om det i anslutning till undervisningen. Informationen på
socialförvaltningens hemsida har uppdaterats och en nyhet har lagts på www.alingsas.se
7
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om det nya informationsmaterialet. Vidare har en animerad film spridits i sociala medier för
att uppmärksamma våld i nära relationer. Filmen har även innehållit information om var
våldsutsatta kan få hjälp. Enligt statistik nådde filmen ca 11 500 personer på fyra veckor
där majoriteten var kvinnor.
Ytterligare en informationskampanj kommer hållas den 25 november, vilket är den
Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Övriga informationskampanjer
som genomförts eller pågår är: Svartsjuka är inte romantiskt som är en nationell kampanj
som socialförvaltningen har spridit information kring och som vänder sig till unga i
kärleksrelationer samt Mobilisering mot hedersrelaterat våld och förtryck inför
sommarlovet 2019, vilken syftade till att uppmärksamma att unga förs ur landet för att
könsstympas eller giftas mot sin vilja. Det senare är en länsgemensam satsning med
tillhörande informationsmaterial. Materialet sprids via socialsekreterare inom ramen för
SamTidigt (Samordnade och tidiga insatser) och genom BUS (Barn och unga samverkan)
samt kan utgöra underlag för planering av insatser i samverkan för
integrationsavdelningen.
I och med genomförda aktiviteter enligt ovan bedöms åtagandet vara genomfört även om
ytterligare minst en informationskampanj är planerad under hösten.
Nyckeltal
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

2017

Bedömning

Genomförd
informationskampanj
kring våld i nära
relationer och
hedersrelaterat våld

1

1

-

-

Värde
uppnått

PRIORITERAT MÅL

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

2.1 Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras
NÄMNDENS ÅTAGANDE

Att fortsätta arbeta aktivt med kompetensförsörjningen

8
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Bedömning
Helt uppfyllt

Kommentar

En övergripande kompetensförsörjningsstrategi för förvaltningen är färdigställd och
presenteras för nämnden i samband med delårsbokslutet. Syftet med strategin är att visa
hur socialförvaltningen aktivt kan möta utmaningarna med att rekrytera och behålla
kompetent personal på en konkurrensutsatt arbetsmarknad.
Kompetensförsörjningsplanen bryts ned till en aktivitetsplaner där planerade aktiviteter för
att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avsluta beskrivs och följs upp.
Flera aktiviteter och framförallt de som handlar om att attrahera och rekrytera syftar till att
visa upp socialförvaltningen och kommunen som en möjlig och attraktiv arbetsgivare och
därigenom bidra till uppfyllelse av målet. För att lyckas med extern rekrytering behöver
socialförvaltningen synas, vilket sker genom bland annat aktiv närvaro på sociala
plattformar, fortsatt samarbete med högskolor och universitet samt riktad annonsering.
Förvaltningen har bland annat deltagit i en artikel i tidiningen Framtiden Karriär Socionom
som publicerades i januari där förvaltningens avdelningschefer berättade om
socialtjänstens arbete med processinriktat arbetsätt. För närvarande planeras för
presentationer av förvaltningens arbete på Göteborsregionens (GR) årliga dag för
workshops och seminarier; Mötesplats IFO, som hålls i november.
I och med den framtagna kompetensförsörjningsstrategin bedöms åtagandet vara uppfyllt.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

2017

Bedömning

Upprättad
kompetensförsörjningsstrategi

1

1

-

-

Värde
uppnått

PRIORITERAT MÅL

3. I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter
INDIKATOR

3.1 Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen ska förbättras
NÄMNDENS ÅTAGANDE

Att arbeta för att svagare grupper inkluderas på bostadsmarknaden
9
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Bedömning
Helt uppfyllt

Kommentar

Bostadsbristen i Alingsås är påtaglig och är en försvårande omständighet för de grupper
socialförvaltningen möter. För personer som är bostadslösa och dessutom har en
missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa är det nästintill omöjligt att komma in på
bostadsmarknaden. För att möta dessa behov och för att kunna börja arbeta motiverande
med målgruppen behövs flera olika boendelösningar. Ett tillfälligt boende är för många
individer en bra början och förvaltningen arbetar aktivt med att utöka sådana platser.
Platser för tillfälligt boende är också en viktig nyckel för att kunna göra lösningar på
hemmaplan och undvika köp av vård.
Förvaltningen arbetar aktivt med finna olika lösningar för tillfälligt boende genom kontakt
med civilsamhälle och relevanta aktörer i Alingsås för att underlätta bostadssituationen för
de grupper som söker stöd av förvaltningen. I lokalerna på Gustav Adolfsgatan, tidigare
hem för vård eller boende (HVB), finns nu möjlighet att inhysa personer för tillfälligt
boende.
Under året har en utökning skett med utökat nio stödboendeplatser (kopplat till HVB eller
bostad med särskild service) genom att använda sociala förturer från Alingsåshem.
Planeringen är att ytterligare platser ska tas fram under hösten.
Dialogmöte med privata hyresvärdar har skett och nya rutiner för att hantera
orosanmälningar från dessa tagits fram. Förvaltningen har bjudits in till fastighetsägarnas
julavslutning i december i år för att delge information om förvaltningens arbete.
Förhoppningen är att även privata fastighetsägare i vissa avseenden kan möta upp
behovet av bostad hos socialförvaltningens grupper. Vidare har gemensamma rutiner och
arbetssätt med Alingsåshem setts över och ett arbete pågår för att återuppta insatsen
Bostad först, vilket bygger på tanken att den som är bostadslös måste få sin
bostadssituation löst innan han eller hon kan ta itu med andra problem som till exempel
missbruk.
Åtagandet bedöms vara uppfyllt i och med de framtagna platserna för tillfälligt boende.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

2017

Utökat antal
tillfälliga

9

6

-

-
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Bedömning
Värde

boendeplatser

uppnått

PRIORITERAT MÅL

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

4.4 Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska minska
NÄMNDENS ÅTAGANDE

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

Kommentar

En sänkning av förvaltningens kostnader för köpt vård kommer på sikt minska
nettokostnadsavvikelse IFO. För att sänka kostnaderna krävs ytterligare effektivisering av
förvaltningens resurser där ett intensivt arbetet fortgår med att verkställa åtgärder enligt
Handlingsplan ekonomisk omställning 2019-2020, 2019-04-23, § 45. Åtgärderna tar sin
utgångspunkt i kommunledningskontorets genomlysning, KS 2019-03-11, § 49, och
handlar till stor del om en omställning av arbetssätt till mer effektiva hemmaplanslösningar
men även utvecklingsarbete kopplat till samverkan och myndighetsutövning. För att nå
resultat krävs omedelbara och omfattande omställningar. Förflyttningen innebär en
återgång till kärnuppdraget; att tillhandahålla stöd och hjälp till de mest utsatta
alingsåsarna.
Förvaltningen har under året samlat på sig kunskap kring orsakerna till missbruksvårdens
kostnadsökningar. Resultaten utifrån förvaltningens deltagande i projektet Kostnad per
brukare (KPB) 2017 och 2018 samt EY:s genomlysning av köp vård vuxna, visar båda på
att missbruksvården i Alingsås har fler personer placerade, i fler antal dygn och till en
totalt sett högre kostnad än genomsnittet. Förvaltningen har vidtagit ett flertal åtgärder för
att förändra detta, framförallt genom att anpassa hemmaplanslösningar så att de alltid ska
kunna vara det första alternativet. Utöver detta har flera nya lösningar för tillfälligt boende
tillförskaffats för att kunna avbryta externa placeringar tidigare och undvika nya
placeringar (se aktiviteter och nyckeltal kopplat till mål 3). Ett forum har inrättats där
avdelningschef, enhetschef och förste socialsekreterare varje vecka har avstämning och
dialog kring missbruksplaceringar. Arbetet har hittills gett resultat inom område missbruk
där kostnaderna har vänt nedåt under året där en jämförelse med perioden januari till
11
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augusti föregående år visar på 1 900 tkr lägre kostnad. Dock har kostnaderna för
socialpsykiatri/ övrig vuxenvård ökat med 2 700 tkr.
Antal placerade personer har minskat under året. 17 personer var placerade i köpt vård för
missbruk i augusti månad jämfört med 23 personer i januari. För socialpsykiatri/övrig
vuxenvård var 8 personer placerade i augusti månad jämfört med 10 i januari, detta trots
flera nya korttidsplaceringar av somatiska skäl som skett under sommaren. Det är således
en ny kategori av alingsåsare som behöver få hjälp. För våld i nära relationer har också
antalet placerade personer minskat från 21 personer i januari till 14 personer i augusti.
När det gäller åtgärder för att få ned den köpta vården för barn och unga kan nämnas
insatser för rekrytering av egna familjehem (ej konsulentstödda), hemtagning av placerade
ungdomar till vård i egen regi samt överlämning av asylsökande ungdomar över 18 år till
Migrationsverket.
Ett annat exempel på åtgärd är förvaltningens deltagande i ett treårigt forskningsprojekt
Förälder på avstånd som startade i april 2019. Projektet leds av forskare inom
Göteborgsregionen (GR), Forskning och utveckling (FoU) i Väst, institutionen för socialt
arbete i Göteborg och Jönköpingsregionen. Projektet förväntas på sikt leda till ökad
stabilitet i vården för familjehemsplacerade barn, vilket är en viktig fråga både ur ett
ekonomiskt och individperspektiv. Ett nytt arbetssätt har införts där orsaker till oplanerade
avbrott vid familjehemsplaceringar genomlyses löpande. Syftet är att utveckla kompetens
och metoder att förebygga omplaceringar, vilket också förväntas leda till minskade
kostnader.
Utifrån mängden orosanmälningar har fler insatser beslutats vilket genererat ett större
antal placeringar än vad som kunnat förutses. Det höga inflödet till familjehemsvården har
resulterat i köpta familjehem då man inte kunnat rekrytera nya familjer i egen regi i samma
takt, vilket gett ökade kostnader. Avdelningen har arbetat med flertalet komplexa ärenden,
både avseende spädbarnsplaceringar som kräver ersättning på heltid för familjehem samt
ungdomar med en tyngre psykisk och/eller missbruksproblematik som inledningsvis ej
kunnat tillgodoses på hemmaplan utan krävt extern placering på HVB (hem för vård eller
boende) eller SiS (Statens institutionsstyrelse). Utifrån ovanstående har den köpta vården
ökat inom barn och unga området.
Åtagandet bedöms ej uppfyllas under 2019 men bedöms kunna uppfyllas under
planperioden.

12
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NYCKELTAL
Titel

Utfall jan-aug
2019

Mål 2019

2018 jan -aug

2017

Kostnad för
köpt vård

28 202 tkr

Se kommentar

26 374 tkr

-

(varav 13 291
tkr barn och
unga och
14 911 tkr
vuxna)

(varav 12 299
tkr barn och
unga och
14 075 tkr
vuxna)

Bedömning

Ej
acceptabelt
värde

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

PRIORITERAT MÅL

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

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

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

Kommentar

Socialnämnden åtar sig för att verka för en god och hållbar arbetsmiljö, vilket ska uppfyllas
genom nämndens arbetsmiljömål; att vidareutveckla ett tydligt och tillitsbaserat ledarskap.
Ett tydligt och tillitsbaserat ledarskap är en viktig förutsättning för att medarbetare ska må
bra, ta ansvar och utvecklas, vilket säkrar kvaliteten i verksamheten. En viktig del i
förvaltningens arbete med att vidareutveckla ett tydligt och tillitsbaserat ledarskap, är att
samtliga medarbetare har upprättade medarbetaröverenskommelser.
13
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Medarbetaröverenskommelse syftar till att klarlägga och tydliggöra medarbetarens
uppdrag, befogenheter, krav och förväntningar och vilar på värdegrunden "Respekt,
Ansvar, Brukarfokus och Professionalitet". Överenskommelsen ska ligga till grund för en
återkommande dialog med närmaste chef och ska också användas som ett stöd vid
uppföljning och utvärdering av uppdraget. Tydliggörande av medarbetares uppdrag, enligt
ovan beskrivet, förväntas ge positiva effekter på såväl NMI (nöjd medarbetarindex) som
minskad sjukfrånvaro.
Vid tiden för delårsbokslutet har totalt 12 av 13 enheter medarbetaröverenskommelser för
samtliga av sina medarbetare, vilket motsvarar ca 92 %.
Åtagandet bedöms uppfyllas under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

2017

Andel av förvaltningens
medarbetare som har
medarbetaröverenskommelser

92,00%

100,00%

-

-

Bedömning
Nära värde

PRIORITERAT MÅL

6. I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande
INDIKATOR

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

Att i högre utsträckning använda sig av medborgardialog
Bedömning
Delvis uppfyllt

Kommentar

Centrala brukarråd är ett forum där våra invånare ska kunna ha inflytande på
förvaltningens arbete både vad gäller myndighetsutövningen och hur insatserna utförs (se
ytterligare beskrivning under uppdraget Att stärka och utveckla demokratin och att i
lämpliga former använda sig av medborgardialog). Hittills har tre centrala brukarråd
genomförts under året och fler är planerade under hösten.
14
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Åtagandet bedöms uppfyllas under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

2017

Antal
genomförda
centrala
brukarråd

3

8

-

-

Bedömning
Nära värde

PRIORITERAT MÅL

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

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

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

Kommentar

Tidiga insatser ökar förutsättningarna för att fler barn och unga klarar skolan med
godkända betyg. Genom att följa upp skolutvecklingen bland placerade barn kan
socialtjänsten i ett tidigt skede uppmärksamma om där finns särskilda behov som behöver
tillgodoses. Psykisk ohälsa kan därmed också förebyggas. Redan vid vårbokslutet kunde
konstateras att samtliga överväganden/omprövningar som genomförts och som rör
skolbarn har innefattat uppföljning av skolutvecklingen. Informationen och uppfattningen
om hur det går för barnet i skolan kan komma från barnet själv, vårdgivare och skolan.
Åtagandet var uppfyllt i samband med vårbokslutet men följs upp löpande under året för
att säkerställa att nivån hålls.
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NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

2017

Bedömning

Andel
överväganden/
omprövningar
som innehåller
uppföljning av
skolutveckling

100,0%

100,0%

-

-

Värde
uppnått

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

Kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder i uppdrag:
Att aktivt verka för och genomföra Flerårsstrategins utpekade vilja
Socialförvaltningen arbetar med att omhänderta tilldelade uppdrag från fullmäktige och
åtaganden kopplat till de prioriterade målen genom aktiviteter i arbetsplaner samt i de så
kallade chefs- och medarbetaröverenskommelserna. Ambitionen är även att
förvaltningens arbete ska präglas av de särskilda fokusområdena för nämnden, vilka är
Förebyggande insatser för barn och ungdomar ska prioriteras, Förebyggande insatser mot
våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld ska prioriteras, Åtgärder för minskad
droganvändning ska vidtas och Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.
Status
Påbörjad
Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.
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Att reducera sin centrala administration och skapa möjligheter till förvaltningsövergripande
effektiviseringar
Som en av åtgärderna enligt Handlingsplan ekonomisk omställning 2019-2020, SN 201812-18, § 122, gjorde förvaltningen en genomlysning av ledning och övergripande
administration för att hitta ytterligare effektiviseringar framförallt genom att ej tillsätta
någon eller några vakanta tjänster under 2019. Den reviderade ekonomiska
handlingsplanen, SN 2019-04-23, § 45, innebar en reducering i den centrala
administrationen genom neddragning med en medarbetare i staben från och med den 1
januari 2020. Neddragningen är redan genomförd. Ytterligare genomlysning av mer
omfattande reducering av ledning och övergripande administration pågår.
Därutöver är det ett fortsatt fokus på ökad digitalisering och automatisering av
administrativa processer, bland annat inom fakturahantering och gallring av digitala
handlingar. En pågående kartläggning av förvaltningens stödprocesser förväntas
identifiera områden där effektivisering av arbetsätt kan ske genom bland annat renodlade
processer och ökad samverkan.
Utöver ökad digitalisering och automatisering av administrativa processer förväntas
förvaltningens processorienterade arbetssätt skapa förutsättningar för ytterligare
reducering av den centrala administrationen på sikt.
Status
Påbörjad
Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.
Att stärka och utveckla demokratin och att i lämpliga former använda sig av
medborgardialog
Förvaltningen samlar kontinuerligt aktörer från civilsamhället, så kallade Frivillignätverket,
till nätverksträffar som syftar till att stärka förutsättningarna för samverkan mellan
förvaltningen och den idéburna sektorn men möjliggör också delaktighet i den
demokratiska processen. Hittills har tre nätverksträffar skett under året och ytterligare
minst tre planeras under hösten.
Arbetet med brukarråd i flera verksamheter fortgår och utvecklas. Under året har även
centrala brukarråd införts, vilket är ett forum där våra invånare ska kunna ha inflytande på
förvaltningens arbete både vad gäller myndighetsutövningen och hur insatserna utförs.
De centrala brukarråden består av minst en invånarrepresentant från varje enhet. Syftet är
att skapa en dialog med de invånare som berörs av våra insatser. Det kan till exempel
röra sig om planerade förändringsinitiativ som förvaltningen önskar få återkoppling på.
Nämnden har åtagit sig att genomföra åtta centrala brukarråd under året kopplat till ett av
kommunens prioriterade mål (6) och hittills har tre centrala brukarråd genomförts. Frågor
17
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som har lyfts på rådet har handlat om hur förvaltningen utifrån ett brukarperspektiv kan
utveckla sina verksamheter och hur vi bättre kan nå ut med information.
Synpunkter och klagomål från invånare är en viktig del i förvaltningens systematiska
förbättringsarbete. Härigenom ges invånarna möjlighet att påverka förvaltningens arbete.
Alla synpunkter och klagomål ska utredas och besvaras.
Förvaltningen var med och tog fram planeringen inför kommunens eMedborgardag som
hölls den 18 mars där medborgarna gavs möjlighet att ta del av förvaltningarnas
digitaliseringsarbete.
I Digitaliseringsstrategi för socialnämnden 2019-2021, SN 2019-04-23, § 42 och den
kompletterande handlingsplanen framhävs vikten av medborgardialog och beskrivning av
hur detta ska kunna ske. För närvarande undersöks möjligheten att genomföra en
medborgardialog under hösten med fokus på hur digitaliseringen används och hur det kan
skapa mervärde för invånaren.
Status
Påbörjad
Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom exempelvis artificiell intelligens kan
införas i syfte att minska administrationen
Förvaltningen bevakar kontinuerligt var verksamheten kan dra nytta av ny teknik. Genom
att använda digitaliseringens möjligheter finns förutsättningar för förvaltningen att öka sin
effektivitet och sänka sina administrativa kostnader samtidigt som invånarnyttan av olika
typer av tjänster ökar. I Digitaliseringsstrategi för socialnämnden 2019-2021, SN 2019-0423, § 42, anges riktningen för förvaltningens fortsatta digitaliseringsarbete med
utgångspunkt från den digitala målbilden, KF 2018-10-31, §192. Strategin har därefter
brutits ned till en handlingsplan för förvaltningen. Exempel på pågående aktiviteter i syfte
att minska administrationen är:


Ett arbete har skett med att förbereda verksamheten inför införandet av robotstyrd
processautomation, RPA, i syfte att effektivisera administration och spara tid i
rutinbaserade processer. De processer som är kartlagda och helt klara för ett
införande är fakturahanterings- och gallringsprocessen och förvaltningen avvaktar
nu besked kring inköp av RPA centralt. Det pågår även ett arbete med
kunskapsinhämtning och planering inför införandet av automatisering av
ekonomiskt bistånd.



En receptionskiosk, ett digitalt tidsbokningssystem i förvaltningens reception, har
köpts in och installerats. Enheten för stöd- och försörjning startade i början av
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sommaren med att förboka samtliga besök i modulen. Under hösten börjar övriga
enheter att arbeta med receptionskiosken.


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



Digital signering kommer att införas under 2019-2020. eSignering möjliggör att
protokoll signeras elektroniskt med e-legitimation. Pilotprojekt kring
protokollsignering kommer att följas av beslutssignering. Planeringsarbete och
samverkan pågår avseende tekniska förutsättningar. Centralt bedrivs ett
pilotprojekt som påverkar förvaltningens fortsatta arbete.



Ett processverktyg där processer och rutiner samlas i syfte att effektivisera och
kvalitetssäkra förvaltningens verksamheter är nu inköpt och installerat.
Användarutbildning pågår och ett arbete med inmatning av processer i verktyget
har startat.



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

Status
Färdig
Uppdraget bedöms som färdigt genom framtagen digitaliseringsstrategi.

Att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser
i kommunens integrationsarbete
Förvaltningen har idag en tät samverkan med Integrationsavdelningen med regelbundna
samverkansträffar där integrationsperspektivet hela tiden vägs. Ett riktat arbete för att öka
förutsättningarna för nyanländas integration utförs idag bland annat inom området barn
och unga. En god start i föräldraskapet i Sverige möjliggör en bra integration och är ett
viktigt arbete både för nyanlända föräldrar och de som kommer inleda sitt föräldraskap i
Sverige. Arbetet sker idag både i form av gruppverksamhet samt individuellt utformat stöd.
BUS (Barn och unga samverkan) ledningsgrupp har ett uppdrag att under året i
samverkan genomföra integrationsfrämjande insatser. Inom BUS har en kartläggning skett
kring vad de olika aktörerna inom BUS bidrar med i samverkan. Kartläggningen har visat
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att socialförvaltningen tar ett aktivt ansvar att ge nyanlända stöd genom
föräldrastödprogram (COPE) på SFI inom ramen för samhällsprogram tillsammans med
integrationsavdelningen, genom deltagande i introduktionsprogram avseende
föräldraskapet i Sverige samt genom fältassistenters närvaro på fritidsgårdar.
Familjebehandlare träffar även en betydande andel av barnfamiljer som är KVOTflyktingar för individuellt stöd.
Status
Påbörjad
Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

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

Att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte medför bestående
kostnader
Förvaltningen bevakar inom vilka områden statsbidrag kan rekvireras. Statsbidrag har
rekvirerats för stärkta insatser mot barn och unga med psykisk ohälsa, stärkt bemanning
inom barn och ungdomsvården, våld i nära relationer samt statsbidrag inom ramen för
uppdrag psykisk hälsa.
Även möjlig medfinansiering och samverkan undersöks kontinuerligt inom
digitaliseringsområdet. En forskningsansökan har gjorts dels av Uppsala universitet samt
av Örebro och Linköpings universitet där socialförvaltningen kommer att ingå om
forskningsmedel blir tillgängliga. De bägge projekten kommer att handla om införande av
välfärdsteknik och hur digitaliseringsarbetet påverkar medarbetarna. Fokus är personal
inom socialtjänsten. Denna samverkan förväntas underlätta och effektivisera
implementeringen av den digitala utvecklingen.
Uppdraget bedöms vara genomfört genom sökta och erhållna statsbidrag och
omvärldsbevakning enligt ovan beskrivet.
Status

Färdig
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Socialnämnden har även tilldelats följande uppdrag från kommunfullmäktige:
Att i samverkan med det civila samhället göra insatser för att hindra våld i nära relationer
Frågan kring våld i nära relationer har lyfts i möte med Frivillignätverket, vilket är ett
nätverk bestående av frivilliga aktörer från kyrkor, idrottsrörelse, folkhögskola och civila
initiativ. Samtliga visade sig möta våld i nära relationer i sina verksamheter och frågor
kring agerande vid våld som är av hederskaraktär lyftes särskilt fram och diskuterades.
Förvaltningen har spridit information om var frivilligorganisationer kan vända sig för hjälp
eller vägledning när de möter våldsutsatta eller våldsutövare.
En gemensam workshop anordnades av förvaltningen den 4 juni på temat Hur vi kan
arbeta tillsammans för att förebygga/hindra våld . Frivillignätverket bestående av civila
aktörer från bland annat kyrkor, idrottsrörelse, och folkhögskola deltog tillsammans med
Kvinnojouren Olivia, Tjejjouren Olivia, Brottsofferjouren samt representanter från
integrationsavdelningen och socialförvaltningen.
Samverkansrådet är ett nätverk för chefer från myndigheter och frivilligorganisationer som
samordnas av socialförvaltningen. Formerna håller för närvarande på att ses över utifrån
att delar av samverkansrådets uppdrag idag numera omhändertas inom ramen för
SAMLA.
Status

Påbörjad

Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Att tillsammans med kultur- och utbildningsnämnden göra insatser för att förhindra
hedersrelaterat våld
Samverkansmöten med Integrationsavdelningen fortgår och kommer fortsätta under
hösten. Vid mötena tar handläggarna del av varandras erfarenheter och kunskaper samt
identifierar centrala områden för samverkan.
Inom ramen för Sam Tidigt (samverkan socialtjänst och skola för tidiga insatser barn och
unga) har handläggare haft med sig material för att motverka att unga förs ur landet mot
sin vilka.
Status
Påbörjad
Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.
Att vidta åtgärder för att i högre utsträckning tillgodose kompetensförsörjningen i den
sociala verksamheten i Alingsås kommun
Till kommunens mål 2 har nämnden åtagit sig att Att fortsätta arbeta aktivt med
kompetensförsörjningen och där aktiviteter för att tillgodose kompetensförsörjningen
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närmare beskrivs. Kopplat till detta har en kompetensförsörjningsstrategi färdigställts,
vilken bygger på ARUBA (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avsluta).
Uppdraget bedöms vara genomfört i och med framtagen kompetensförsörjningsstrategi
och genomförda aktiviteter kopplade till denna.
Status

Färdig

Att utveckla och utöka så kallade hemmaplanslösningar, för att undvika dyra
externplaceringar i andra kommuner
I Handlingsplan ekonomisk omställning 2019-2020, SN 2019-04-23, § 45, presenteras
vidtagna samt planerade åtgärder för att utveckla och utöka så kallade
hemmaplanslösningar. Förvaltningens intensiva arbete med att hitta lösningar som syftar
till att frångå köpt vård och istället gå mot effektiva och mer differentierade lösningar på
hemmaplan fortsätter. Det handlar både om boendelösningar, ökad samverkan och
förändrade arbetssätt inom hela verksamheten för att matcha behoven och därmed
undvika köpt vård.
Som tidigare nämnts under nämndens åtagande kopplat till mål 4 har förvaltningen under
året samtal kunskap kring missbruksområdet i Alingsås och placeringar där ett flertal
åtgärder har identifierats. För att minska kostnaderna krävs förändrade arbetssätt vid
uppföljning av placeringar och genom att anpassning av befintliga hemmaplanslösningar.
Huvudfokus har varit att undvika att ingå nya placeringar, avsluta långa pågående
placeringar genom att finns alternativ på hemmaplan samt att arbeta aktivt för tidig
hemgång i de fall en kortare placering ändå varit nödvändig. Detta har skett framförallt
genom inrättat samrådsforum där samtliga placeringar följs upp veckovis inom
vuxenområdet. För insatser på hemmaplan har en planering tagits fram gällande en rad
omställningar som kommer att sker under hösten. Genom utökade öppettider på
Grindgatan skapas ett alternativ till ett så kallat lågtröskelboende, vilket innebär att köpt
vård kan undvikas för denna målgrupp. Det handlar också om en omställning av
öppenvården via Return där insatserna mer direkt riktas till den målgrupp som annars
riskerar placering. Vidare har kapaciteten på daglig sysselsättning utökats och ett arbete
pågår med att utveckla fler boendelösningar, vilket beskrivs närmare under nämndens
åtagande kopplat till mål 3. Inom ramen för SAMLA har ett förarbete genomförts i
samarbete med Västra götalandsregionen inför uppstart av socialmedicinsk mottagning
under september månad.
Den interna samverkan inom och mellan enheter och avdelningar pågår kontinuerligt i
syfte att utforma kreativa och långsiktigt hållbara insatser för utsatta barn och unga.
Målsättningen är rätt insats, på rätt sätt i rätt tid. Ett viktigt utvecklingsarbete är att genom
väl beprövade metoder stärka och mobilisera de resurser som finns i barns och ungas
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egna nätverk. Avdelning Unga kommer från hösten 2019 delta i ett forskningsprojekt som
leds av Martin Forster på Karolinska institutet.
Tryggare barn är ett föräldrastödsprogram som riktar sig till föräldrar inom socialtjänsten
med orosanmälan om våld eller kränkning mot barn. Modellen innebär att insats med
fokus på våldet kan sättas in omedelbart och behöver inte invänta att utredning
färdigställs. Metoden kräver nära samverkan mellan enheterna och kan i vissa fall
eventuellt förhindra externa placeringar på kort eller lång sikt.
Status
Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Internkontroll
Enligt 2019 års internkontrollplan följdes internkontrollpunkten Att verksamhetssystemen
inte ger rätt stöd i processerna upp inför vårbokslutet. Manuellt arbete ska ersättas med
relevant underlag från verksamhetssystem. Samtliga ärenden inom socialpsykiatrin har
lagts in i Procapita Vård och omsorg, vilket betyder att statistik och egenavgifter numera
kan tas ut från verksamhetssystemet. Kontrollen genomfördes utan anmärkning.
Internkontrollpunkten Att EU:s dataskyddsförordning inte följs kontrollerades inför delåret.
För delmomentet ”att foton kräver samtycke” återstår några frågor att lösa. Samarbete
sker med andra förvaltningar. En förnyad kontroll görs inför årsbokslutet.
Övriga internkontrollpunkter ska enligt planen följas upp både inför del-/årsbokslut.
Uppföljning har gjorts av internkontrollpunkterna Att fördelar förloras när arbetsmarknadsoch stöd- och försörjningsenheten inte ligger under samma nämnd, Att dokumentation
sker utöver lagstiftningens krav, Att vi inte har tillräckligt konkreta och mätbara mål för
våra insatser och Att processen utlämnande av handling inte fungerar.
Uppföljning av socialnämndens internkontrollplan 2019 framgår av bilaga 1. Inför
årsbokslutet görs en förnyad uppföljning.
Kontrollen genomfördes utan anmärkning.

Omedelbar åtgärd
Utifrån den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes inför socialnämndens
Flerårsstrategi 2019 -2021, SN 2018-02-19, § 22, identifierades ett antal risker, dock ingen
som krävde omedelbar åtgärd.
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Ekonomi
Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
2019

Delårsbok Prognos
slut 2019
helår

41 560

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-145
-15
-59
-25

Verksamhetens kostnader

-245 463

Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag

Årets resultat

819
120
211
313

43 461
-99
-10
-51
-19

890
075
243
524

Avvikelse
Delårsbokslut Differens
prognos/budget 2018
2018/2019
2019

52 645
-152
-15
-73
-29

11 085

33 061
474
720
120
517

10 400

339
446
886
597

-6 520
-326
-14 675
-4 284

-104
-11
-48
-17

4
1
-3
-2

585
645
123
007

-180 732

-271 268

-25 805

-181 831

1 099

-203 903

-137 271

-218 623

-14 720

-148 770

11 499

203 903

135 935

203 903

0
0

148 139

-12 204
0

0

-1 336

-14 720

-14 720

-631

-705

Sammanfattning
Prognosen för helåret 2019 efter maj månad innebar ett underskott om 1 600 tkr. I
prognosen ingick beräknad effekt av beslutad handlingsplan SN 2019-04-23 § 45 och det
tydliggjordes att signifikanta effekter av dessa åtgärder måste synas i delårsbokslutet för
att prognosen inte skulle försämras ytterligare. Handlingsplanen tog främst sikte på
reduktion av kostnader för köpta vårdplatser. Önskad effekt har dock hittills uteblivit varför
prognosen nu försämrats väsentligt till ett beräknat underskott om 14 720 tkr. Bidragande
till försämringen är också att vissa intäkter avseende ensamkommande ungdomar
omfördelats till kultur- och utbildningsnämnden i enlighet med ny information som följd av
den nya gymnasielagen.
Inom området barn och unga har omställningstiden för aktuella processer visat sig vara
betydligt längre än vad som tidigare förutsatts vad gäller kravet på ökad ekonomiskt fokus
i arbetet kring beviljande och utförande av olika insatser. En bidragande anledning till det
uteblivna resultatet är också en oväntat stor ärendemängd vilket fördröjt
omställningsprocessen.
Vad gäller vuxensidan har hemtagning av externplaceringar till hemmaplanslösningar
genomförts enligt plan. Emellertid har omställningsarbetet även här tagit längre tid. Antalet
kostnadskrävande LVM-placeringar hittills i år uppgår till sex placeringar att jämföra med
hälften under motsvarande period 2018. Genomsnittlig kostnad för dessa ärenden
beräknas till 650 tkr per ärende. En mindre kostnad under tidigare år avser köpta platser
på korttidsboende för brukare med somatiska diagnoser. Denna kostnad uppgår i
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prognosen till ca 1,5 mnkr för 12 ärenden att jämföra med tre under 2018. Flertalet har
uppstått under de senaste månaderna. Dessa omständigheter bidrar till att försämra
prognosen.
Vidare belastar ej budgeterade kostnader för inhyrd personal samt konsultkostnader
utöver budget det prognosticerade resultatet med 4,3 mnkr, vilket är ett resultat av den
ökande ärendemänden och sjukskrivningar inom myndighetsutövningen barn och unga.
Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat under året varför prognosticerad kostnad
överstiger budget med 2,9 mnkr. Kompensation har i år erhållits från kommunens
flyktingfond med 2,5 mnkr men kostnadsökningen innebär att utrymme måste skapas i
budgeten för 2020.
Sammantaget innebär prognosen att det är nödvändigt med ytterligare åtgärder vilka
kommenteras nedan.
Kommentarer till årsprognosen
Enligt beslut i kommunfullmäktige har socialnämnden erhållit 6,0 mnkr från kommunens
flyktingfond som ersättning för kostnader avseende försörjningsstöd, 2,5 mnkr, samt
placeringskostnader för två ärenden med PUT (permanent uppehållstillstånd), 3,5 mnkr.
För dessa kostnader har annan finansiering ej erhållits. Denna intäkt tillsammans med
högre statsbidragsintäkter och ökade intäkter inom EKB-verksamheten, varav ca 4,0 mnkr
avser tidigare år, gör att intäkterna totalt beräknas överstiga budget med 13,2 mnkr.
Vad gäller personalkostnader avviker prognosen i förhållande till budget med 6,5 mnkr. En
bidragande anledning är den höga ärendemängden inom myndighetsutövningen för
avdelning Unga, vilket genererat ökat personalbehov och planerade neddragningar har
inte kunnat verkställas. Därutöver ökade kostnader för familjehemsarvoden avseende
kostnader för förstärkt arvode till familjehem med placerade spädbarn samt kostnader
utöver budget inom avdelning Vuxnas socialpsykiatriboenden. Vidare beräknas
handlingsplanen SN 2019-04-23, § 45, ej få full effekt vad gäller arvoden till
kontaktpersoner/ -familjer även om 20 sådana insatser hittills har avslutats inom avdelning
Unga samt tre inom avdelning Vuxen.
Budgeten för köpt vård vuxna gällande missbruk har som följd av den slutliga ekonomiska
regleringen avseende flytten av funktionshinderverksamheten till vård- och
omsorgsnämnden, minskats med 6,8 mnkr. Socialnämndens handlingsplaner har främst
haft som mål att reducera kostnader för köpta vårdplatser i enlighet med
kommunledningskontorets genomförda genomlysning. Dock har önskad effekt hittills ej
haft fullt genomslag vilket gör att budgetavvikelsen beräknas uppgå till 7,9 mnkr. Övriga
större budgetavvikelser rörande köpta tjänster är, mnkr:
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Vårdplatser barn och unga -4,1
Vårdplatser socialpsykiatri inklusive korttidsplatser somatik -3,9
Vårdplatser EKB +6,5
Inhyrd personal och konsulter -4,3

Under 2019 budgeteras ett tillfälligt kommunbidrag på 8,0 mnkr för EKB-verksamheten.
Detta tillfälliga bidrag faller bort 2020 vilket verksamheten under året har anpassat sig till
med resultat att överskott om 6,5 mnkr prognosticeras. Omfattningen på verksamheten
minskar successivt och omställningsåtgärder har vidtagits löpande i syfte att minska
kostnader, bland annat har verksamheten lämnat boendet på Gustav Adolfsgatan, vilket
framöver kan öppna för ytterligare hemmaplanslösningar inom andra verksamheter.
Nedskrivning av tidigare uppbokade, men efter förnyad bedömning, osäkra fordringar på
Migrationsverket har genomförts i enlighet med försiktighetsprincipen, vilket belastat
resultatet med ca 2,8 mnkr. Denna åtgärd har dock kompenserats av ej uppbokade
intäkter avseende tidigare år. Vidare har beräknade intäkter avseende LVU-placeringar ej
beaktats fullt ut i tidigare prognoser.
Inom familjehemsvården för barn och unga har budgeterad minskning av antalet ärenden
inte kunnat realiseras. Kostnader för köpta platser vid externa HVB- och familjehem har
ökat då egna familjehem inte kunnat rekryteras i tillräcklig omfattning. Ej budgeterade
kostnader avseende förstärkt arvode, bland annat till familjehem som tagit sig an
placerade spädbarn, prognosticeras till 2,4 mnkr. Totalt beräknas för verksamheten ett
underskott på 4,1 mnkr.
Kostnader inom socialpsykiatri inklusive LSS innebär prognosticerad budgetavvikelse på 7,4 mnkr varav köpta vårdplatser utgör 3,9 mnkr inklusive tidigare nämnda korttidsplatser,
kostnader för personalavveckling 0,5 mnkr, kostnader utöver budget för timanställningar
samt jour och beredskap 1,5 mnkr samt kostnader för köpta tjänster av vård- och
omsorgsnämnden 0,7 mnkr. Andelen brukare med LSS-beslut i socialnämndens olika
boenden har minskat under året varför intäktsfinansieringen från vård- och
omsorgsnämnden är lägre jämfört med budget. Överenskommelse har upprättats med
vård- och omsorgsnämnden om internfakturering avseende tjänsteutbytet mellan
nämnderna. Överenskommelse har också träffats om en ytterligare renodling av
verksamheterna innebärande att boendena Linnevi och Hallbo överförs till vård- och
omsorgsnämnden inför 2020 och att brukare med LSS-beslut så långt det är möjligt
koncentreras till dessa boenden.
Ett ökande antal hushåll uppbär försörjningsstöd vilket medför att dessa kostnader nu
stiger från att under tidigare år ha uppvisat en minskande trend. Underskottet begränsas i
år genom bidrag från flyktingfonden men inför 2020 bör ökade resurser avsättas i
budgeten.
Alkoholhandläggare har flyttats över till Miljöskyddsnämnden från 2019-07-01. Ekonomiskt
utfall under 2019 samt prognos för helåret ingår i socialnämndens delårsbokslut.
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Diskussion om ekonomisk reglering pågår. Budgeterad kostnad uppgår till 207 tkr och
prognosticerad avvikelse till -66 tkr.

Vidtagna och planerade åtgärder
Socialnämnden har beslutat om handlingsplan SN 2019-04-23, § 45, i syfte att reducera
kostnadsläget inom nämndens verksamheter. Åtgärderna har huvudsakligen handlat om
att minska kostnader för köpta vårdplatser samt i viss mån även reduktion av
personalkostnader. Denna målsättning ligger kvar i budgetarbetet inför 2020.
Framsteg noteras i implementeringsarbetet kring ovanstående arbete men önskad
ekonomisk effekt har hittills uteblivit varför helårsprognosen nu försämrats väsentligt.
Ytterligare åtgärder är således nödvändiga att genomföra, dels för att begränsa årets
underskott men även för att uppnå budgetbalans under 2020. De åtgärder som nu föreslås
tar främst sikte på ytterligare reduktion av förvaltningens personalkostnader inom följande
områden:




Tidiga insatser avdelning Unga
Tidiga insatser avdelning Vuxen
Ledning och administration

3,2 mnkr
0,8 mnkr
3,6 mnkr

Beräknade summor förutsätter att personalreduktioner i genomsnitt kan genomföras 202005-01 varvid ytterligare helårseffekt beräknas uppstå under 2021 om 3,8 mnkr. Åtgärden
bedöms vara rimlig också utifrån 2018 års nettokostnadsavvikelse, vilken uppgår till 44
mnkr. I enlighet med handlingsplanen SN 2019-04-23, § 45, har minskning med fem
tjänster genomförts under året. Effekten av detta har dock ätits upp av behovsökningar
inom andra områden.
I handlingsplanen från december 2018 beslutades att inhyrd personal ej skulle användas.
Detta har inte ansetts vara möjligt att genomföra på grund av hög ärendemängd, vakanser
och rekryteringssvårigheter inom avdelning Ungas utredningsenhet. Verksamheternas
omställningsprocess måste dock framöver hanteras inom ramen för ordinarie bemanning.
Det är fortsatt mycket angeläget att fortsätta arbetet med att minska kostnaderna för köpta
vårdplatser och andra insatser. Förändringar i delegationsordningen samt i processer på
operativ nivå innebärande ökad fokus på ekonomi beräknas bidra till förbättrad
måluppfyllelse framöver.
Det är också av stor vikt att öka genomströmningen vid de interna boendena vilket bidrar
till att reducera behovet av externa platser. Som följd av den överenskomna
överflyttningen av boendena Hallbo och Linnevi till vård- och omsorgsnämnden och den
minskande EKB-verksamheten planeras omställning av avdelning Vuxnas boenden i
resursoptimerande syfte. Denna omställning beräknas i nuläget utöver tidigare fattade
beslut i handlingsplan, SN 2019-04-23, § 45, kunna minska kostnadsnivån 2020 med ca
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0,5 mnkr samt förbättra förutsättningarna för att kostnadsreduktionen med 6 mnkr
avseende köpta vårdplatser inom avdelning Vuxnas missbruksverksamhet kan realiseras.
I enlighet med kommunens styrprinciper tar socialnämnden ansvar för att återbetala årets
underskott under kommande två budgetår. Utrymme måste då skapas i kommande
budgetar för detta, vilket ytterligare accentuerar behovet av att framöver anpassa
kostnadsnivån. Sammanfattning av föreslagna åtgärder i handlingsplan inför 2020
redovisas i bilaga 2. En specifikation av dessa åtgärder redovisas vid socialnämndens
sammanträde i oktober. I samband med framtagandet av dessa nya åtgärdsförslag har
avstämning avseende uppnådd effekt av åtgärder i de båda tidigare handlingsplanerna
genomförts vilket också redovisas i bilaga 2. Vid beslut om föreslagen ny handlingsplan
föreslås också att handlingsplanerna SN 2018-12-18, § 122, samt SN 2019-04-23, § 45,
avslutas. Resultatet av genomförda avstämningar samt de förnyade bedömningar som
gjorts i samband med dessa kommer att beaktas i socialnämndens budget inför 2020.
Förvaltningen har deltagit i projektet Kostnad per brukare (KBP), vilket tidigarelagts till
våren i syfte att ge tidig input till budgetarbetet inför 2020. Resultatet visar i enlighet med
nettokostnadsavvikelsen att Alingsås har en hög kostnadsnivå och att antalet beslutade
insatser är högt jämfört med liknande kommuner.
Under resterande del av detta år införs anställnings- och inköpsstopp i syfte att begränsa
årets budgetavvikelser. Delegation för beslut om köpta vårdplatser har höjts till
avdelningschefsnivå.
Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos
Prognosen bedöms överensstämma med utfallet i delårsbokslutet då ett försämrat utfall
förväntas under hösten efter att redovisade personalkostnader varit lägre under
sommaren. Vidare har ej återkommande intäkter från flyktingfond, statsbidrag samt
Migrationsverket redovisats under de senaste månaderna.
Jämförelse med prognos i vårbokslutet
Prognosen i vårbokslutet innebar ett underskott på 6 902 tkr. Här ingick då inte senare
beslutade intäkter från kommunens flyktingfond på 6 000 tkr. Skillnaden gentemot
prognosen i delårsbokslutet exklusive dessa intäkter är då 13 818 tkr.
Skillnaden beror främst på att åtgärder i handlingsplanerna ej fått önskad effekt vad gäller
målsättningen att minska kostnader för köpta vårdplatser, vilket varit en förutsättning i
vårbokslutets prognos. Vidare förväntas ej heller full effekt av i handlingsplanen
beräknade kostnadsminskningar för kontaktpersoner/-familjer uppnås under innevarande
år.
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Vid en jämförelse mellan prognoserna har intäkterna förbättrats med ca 12,6 mnkr.
Intäktsförbättringen är en följd av ersättningen från flyktingfonden, ökade
statsbidragsintäkter samt intäkter avseende EKB varav ca 4 mnkr avser ej uppbokade
intäkter från tidigare år. Personalkostnader har försämrats med 2,6 mnkr delvis beroende
på att handlingsplanen ej beräknas få full effekt enligt ovan samt ökat personalbehov inom
avdelning Ungas utredningsenhet som följd av en stor ärendemängd. Beträffande posten
övriga kostnader har prognosen för försörjningsstöd försämrats med 1,1 mnkr.
Jämförelse med delårsbokslut 2018
Vid en jämförelse av delårsboksluten 2018 respektive 2019 måste hänsyn tas till vissa
större förändringar som skett mellan åren. I socialnämndens delårsbokslut för 2018 ingick
AME som i år flyttats till utbildningsnämnden. Denna verksamhet uppvisade ett överskott i
delårsbokslut 2018 om 2 595 tkr. Slutlig ekonomisk reglering avseende den genomförda
flytten av funktionshinderområdet till vård- och omsorgsnämnden 2018 har genomförts
under våren 2019 innebärande en minskning av socialnämndens budgetram med 7,8
mnkr. Under 2018 diskuterades internfakturering till vård- och omsorgsnämnden med 6,4
mnkr vilket inte realiserades. Under 2019 sker dock internfakturering mellan de båda
nämnderna i enlighet med träffad överenskommelse vilket ökar redovisade intäkter med
7,3 mnkr samt redovisade kostnader för köp av tjänster med 1,8 mnkr. Vidare redovisas
intäkt från flyktingfonden i år med 6,0 mnkr.
För jämförbara verksamheter har personalkostnaderna under 2019 ökat med ca 2,5 mnkr
utöver årliga löneökningar. Ökningen avser främst avdelning Unga och är en följd av hög
ärendebelastning inom myndighetsutövningen. Jämförelser mellan åren på
verksamhetsnivå försvåras då ett större antal tjänster konterades på
förvaltningsgemensam verksamhet under 2018. Under 2019 sker kontering på, för
personalen relevant verksamhet, i enlighet med den tidigare genomförda genomlysningen
av socialnämndens ekonomi.
Allmänt försvåras också jämförelser mellan åren då av kommunfullmäktige riktade anslag
för vissa ändamål ej till fullo budgeterats på dessa verksamheter under 2018, vilket är
fallet 2019. Ett sådant exempel är EKB-verksamheten vilken under åren 2018 – 2019 haft
ett riktat kommunbidrag på 8 mnkr, dock har endast 400 tkr budgeterats här under 2018.
Redovisat resultat i delårsbokslutet uppgick då till -2 276 tkr. För 2019 har 8 mnkr
budgeterats med ett redovisat resultat på 3 858 tkr.
Minskningen av kostnader för lokalhyror avser främst AME.
Beträffande köp av tjänster har kostnader för inhyrd personal och konsulter ökat med 1,0
mnkr under 2019. Kostnad för köp av vårdplatser har totalt för samtliga verksamheter ökat
med 3,5 mnkr. Inom posten övriga kostnader har kostnader avseende försörjningsstöd
ökat med 2,3 mnkr.
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Investeringar

Tkr

Budget Delårsbo Prognos
2019
kslut
helår
2019

Avvikelse
prognos/budget
2019

Delårsbok Differens
slut 2018 2018/2019

Expansionsinvestering

0

0

Investering X

0

0

-varav exploatering

0

0

Exploatering X

0

0

Imageinvestering

0

0

Investering X

0

0

Reinvestering

0

Investering

1 450

403

1 200

250

Anpassningsinvestering
Investering X
Totalt utgifter

1 450

403

1 200

0
1 126

-723

0

0

0
250

0
1 126

-723

Under perioden har tre cyklar varav två elcyklar köpts in, vidare har möbelinköp till
Sidenvägen genomförts samt viss IT-utrustning och integrering lås-/larmsystem.
Helårsprognosen för socialnämndens investeringar är 1 200 tkr. Större investeringar som
planeras under året är brandsäkerhets- och arbetsmiljöåtgärder, vidare åtgärder kopplade
till lås-/larmsystem samt uppsättning av cykelställ på Sidenvägen.

Personal
Personal och kompetensförsörjning

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

Månadsavlönad
Sysselsättningsgrad
Medelålder
(snitt)
46,2
97%
51,6
99%

Antal
personer
234
38

Antal
anställningar
238
38

Antal
årsarbetare
231,3
37,5

195

199

192,8

45,3

97%

1

1

1,0

37,0

100%

Personalsammansättning
Antal årsarbetare inom socialförvaltningen har reducerats från 251,9 årsarbetare under
perioden januari till augusti 2018 till 231 årsarbetare under samma period 2019, främst
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med anledning av övergången av arbetsmarknadsenheten (AME) till kultur- och
utbildningsnämnden.
Förvaltningen har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 97% och en medelålder på 46
år fördelat på 76,5 % kvinnor och 23,5 % män. Kvinnors genomsnittliga
sysselsättningsgrad är 98 % och för män 94 %.
Andel timavlönade
Under perioden januari till augusti 2019 har förvaltningen nyttjat timavlönad personal
motsvarande 13,5 heltidsarbetare, vilket är en minskning från föregående år och period då
siffran var 22,3 heltidsarbetare. Fyllnadstid för perioden har ökat något och övertiden har
minskat något jämfört med samma period 2018.
En åtgärd för att minska antalet timavlönade har varit att arbeta mer aktivt med
bemanningsplanering och Time Care planering. Arbetet påbörjades under våren och visar
nu resultat. Genom att minska antalet arbetade timmar av timavlönad personal stärks
kontinuiteten och kvaliteten ökar för våra brukare.
Personalomsättning
Under perioden januari till augusti 2019 har totalt 18 personer avslutat sin anställning. 16
av dessa är externa avgångar (såsom annan kommun, landsting el dyl.) och två är
pensionsavgångar. Under samma period 2018 var antal personer som avslutat sin
anställning 22. Personalomsättning under perioden januari till augusti 2019 ligger på 7,2 %.
Värt att nämna är förvaltningens relativt låga personalomsättning inom gruppen
socialsekreterare i jämförelse med Göteborgsregionen (GR). I rapporten ”Nyckeltal
Personalhälsa GR 2019” som avser perioden maj 2018- april 2019 framgår att Alingsås
ligger på 9,9 % och att snittet inom GR:s kommuner gällande personalomsättning för
gruppen socialsekreterare är 12,2%.
Förvaltningen ser dock fortsatt vissa svårigheter kring rekrytering av erfarna
socionomutbildade kandidater för arbete med myndighetsutövning, vilket delas med övriga
kommuner i landet. Exempel på rekryteringsaktiviteter under året kan nämnas
förvaltningens deltagande i ”Framtidsmässan” i Göteborg som riktade sig till studenter på
universitetsnivå samt en mässa på Alströmer vars huvudsakliga syfte var att marknadsföra
kommunen som arbetsgivare men även att synliggöra behovet av semestervikarier inför
sommaren 2019 gällande hem för vård eller boende (HVB) samt för boende inom
socialpsykiatri.
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Kompetensutveckling
Kontinuerliga utbildnings- och kompetenshöjande insatser pågår i syfte att stärka det
pågående förändrings- och utvecklingsarbetet . Ett flertal satsningar är inriktade mot att
ytterligare öka kompetens kring metoder och arbetsätt kopplat till uppdraget att stötta
barn, unga och föräldrar. Övrig kompetensutveckling som kan nämnas är
metodutveckling för tydliga mät- och uppföljningsbara mål samt barns rätt att vara
delaktiga vid utredning, planering av insats och uppföljning. En annan viktig
utbildningsinsats för myndighetsutövande socialsekreterare är att öka kompetensen och
tryggheten i att dokumentera kortare och mer kärnfullt med målet om att få mer tid över i
arbetet med barn, föräldrar och samarbetspartners. Utbildningen ges i regi av SKL
(Sveriges kommuner och landsting). Samtliga satsningar genomförs inom ramen för
erhållna statliga medel från Socialstyrelsen.
Alingsås kommun ingår även i ”Yrkesresan” som är ett regionalt kompetensprogram inom
Barn och unga i Göteborgsregionen. För de verksamheter som arbetar gentemot vuxna
har internutbildningar påbörjats i pedagogiskt förhållningssätt som handlar om de
viktigaste utgångspunkterna i arbetet riktat till de invånare som söker förvaltningens stöd
och hjälp.
Förvaltningens alla medarbetare ska innan årets slut ha en upprättad och individuell
medarbetaröverenskommelse enligt nämndens arbetsmiljömål (se avsnitt Arbetsmiljö).
Denna medarbetaröverenskommelse innehåller även underlag för diskussion kring varje
medarbetares egna behov och önskningar kring kompetensutveckling.

Arbetsmiljö
Nämndens arbetsmiljömål är formulerat som ett åtagande kopplat till mål 5: Att verka för
en god och hållbar arbetsmiljö genom att vidareutveckla ett tydligt och tillitsbaserat
ledarskap, där aktiviteter kopplat till åtagandet närmare beskrivs. Målet är att samtliga
medarbetare vid årets slut har en upprättad och individuell medarbetaröverenskommelse.
Arbetet med medarbetaröverenskommelsen har en direkt koppling till resultatet från
medarbetarenkäten 2018 där arbetsbelastning och återhämtning var de två områden som
förvaltningen skulle beakta. Arbetsmiljömålet och dess effekter för såväl individen som
förvaltningen hoppas även ge positiva effekter på nöjd medarbetarindex (NMI) samt i viss
mån även på minskad sjukfrånvaro.
Förvaltningens HR-partner har träffat samtliga chefer för individuella möten, regelbundet
och behovsanpassat, där fokus varit på respektive chefs HR- relaterade frågor/behov.
Exempel på områden som berörs kan nämnas pågående rehabiliteringsärenden, klara
men icke avslutade rehabiliteringsärenden, resultat från ”Mätsticka” såväl på individ- som
gruppnivå, handlingsplaner samt tillbud och arbetsskador på enheten.
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Arbetsskador och tillbud
Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ

2018

2019

Differens 2018-2019

Tillbud

63

67

+4

Arbetsskador

5

17

+ 12

Under perioden januari till augusti 2019 är 17 arbetsskador anmälda där 16 av dessa faller
under kategori ”nollskada”. En av dessa arbetsskador har genererat frånvaro för
medarbetare detta på grund av skärskada vid mathantering. Under nämnda period har 67
tillbud rapporterats. De vanligaste tillbuden som anmäls rör någon form av orosmoment i
anslutning till brukare med psykisk ohälsa. Det har även förekommit tillbud i frågor rörande
bemanning samt överbelastning i anslutning till höga inflöden av ärenden.
Det är viktigt att förvaltningens alla medarbetare känner till och aktivt rapporterar i
verksamhetssystemet LISA. Statistik, dokumentation och handlingsplaner gällande
arbetsskador och tillbud ingår i varje chefs arbetsmiljöansvar och ska regelbundet lyftas
för diskussion på enhetens arbetsplatsträffar (APT). Genom att synliggöra och analysera
inkomna tillbud och arbetsskador ges medarbetare, chef och skyddsombud möjlighet att
riskbedöma samt vidta åtgärder kring de eventuella brister som finns i arbetsmiljön eller
vilka som skulle kunna leda till risker. Såväl arbetsskador som tillbud omhändertas av
närmaste chef i handlingsplaner, vilka mynnar ut i olika åtgärder beroende på orsak
såsom översyn och justering av enhetens rutiner, extra bemanning och nyttjande av
företagshälsovård.

Sjukfrånvaro
Tabell, sjukfrånvaro i %
2018

2019 Differens 2018-2019

1-14 dagar

2,0

2,1

Ökat med 0,1

1-59 dagar

3,1

3,3

Ökat med 0,2

> 60 dagar

5,1

5,7

Ökat med 0.6

< 29 år

1,6

4,7

Ökat med 3,1
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30-39 år

11,3

8,6

Minskat med 2,7

40-49 år

6,5

5,7

Minskat med 0,9

50-55 år

5,6

10,7

Ökat med 5,0

> 56 år

10,7

13,3

Ökat med 2,6

Kvinnor

9,0

10,5

Ökat med 1,7

Män

5,8

4,2

Minskat med 1,6

Totalt

8,1

9,0

Ökat med 0,9

Under perioden januari till juli 2019 befinner sig sjukfrånvaron i förvaltningen på 9,0 %,
vilket är en positiv utveckling i jämförelse med vårbokslutet då sjukfrånvaron låg på 9,6 %.
Det totala antalet sjukfrånvarande timmar januari till augusti är 23 777 timmar och för
samma period föregående år uppgick antal sjukfrånvarande timmar till 23 832 timmar.
I Göteborgsregionens rapport ”Nyckeltal Personalhälsa GR 2019” som avser perioden
maj 2018 till april 2019 framgår att Alingsås i jämförelse med samtliga kommuner inom GR
avseende har en lägre sjukfrånvaro bland socialsekreterare (7,5 %) än inom GR (7,8 %).
Det är fortsatt den längre sjukfrånvaron som är störst. I en djupare analys kring orsaker
finner förvaltningen en till största delen icke arbetsrelaterad och långvarig sjukfrånvaro
med anledning av fysiska sjukdomar, vilket är svårt för förvaltningen att påverka. Statistik
gällande antal pågående rehabiliteringsärenden följs upp och rapporteras månadsvis till
respektive avdelningschef.

Sammanfattande analys delårsbokslut
Socialförvaltningens verksamheter håller hög kvalitet men alltför många insatser beviljas i
relation till kommunens storlek och struktur. Kostnader för handläggning avviker inte,
mixen av insatser som erbjuds är kostnadseffektiv då förvaltningen har fler
hemmaplanslösningar än genomsnittet men volymen av insatser avviker kraftigt, vilket
avspeglar sig i nettokostnadsavvikelsen. En ambition att vara tillgänglig för alingsåsarna,
samverka aktivt med andra aktörer och tillhandahålla tidiga insatser har drivit upp
kostnaderna och i relation till att nettokostnadsavvikelsen behöver minskas kraftigt krävs
förändrade arbetssätt på förvaltningen. Kvaliteten och professionaliseringen behöver öka
ytterligare i de delar som är förvaltningens kärnuppdrag och delar av tidiga insatser
upphöra. Samhällets övriga resurser behöver tas i anspråk i högre utsträckning och vad
socialtjänstens yttersta ansvar innebär definieras.
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Att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar och behov är utmanande och
svårt att förutse. Exempelvis har behovet av korttidsplatser sedan i maj ökat dramatiskt,
något förvaltningen inte kunnat planera för. Enskilda individer genererar höga kostnader.
Tidigare år var det kostnader kopplat till våld i nära relationer som steg med flera miljoner
från ett år till ett annat. Förvaltningens ekonomi innehåller i huvudsak två stora områden,
personalkostnader och vårdkostnader i olika form. Ökar behovet av en sorts vård finns
ingen koppling till att en annan minskar och ökar behoven av vård kan det innebära att
också personalkostnaderna drivs upp. Snabba omställningar är svårt i en lagstyrd
verksamhet. För att påverka kostnadsutvecklingen hos socialförvaltningen krävs ett
långsiktigt arbete där man håller i så att förflyttningar hinner få effekt. Att följa
verksamhetsutvecklingen med nyckeltal är avgörande och en ny uppföljning av Kostnad
per brukare (KBP) planeras för 2019. Hittills i år ser vi att volymer av insatser minskar men
av olika anledningar följer inte kostnaderna med. Uthållighet i förändringsarbetet trots
detta blir avgörande. Omställningen rörande köpt vård behöver fortgå och ytterligare en
handlingsplan bifogas delåret där förvaltningen framför allt väsentligt minskar
personalvolymen för att nå budget i balans. Utöver detta sker en fortsatt effektivisering
kring hur vi utnyttjar våra hemmaplanslösningar och forum skapas för att säkerställa den
kulturförändring som behöver göras.

Personal
En stor utmaning under de kommande åren kommer att vara den omställning som
behöver ske med anledning av det ekonomiska läget, vilket innebär att förvaltningen ska
klara sitt uppdrag med en mindre och mer sårbar organisation. Att utifrån omställningen
tillhandahålla färre insatser och avslå ansökningar om vård och insatser ökar pressen på
handläggarna, vilket är en risk utifrån arbetsmiljö.
Rekrytering av erfarna socialsekreterare är och kommer troligtvis att vara en fortsatt
utmaning. Vid jämförelse med andra kommuner inom GR ligger Alingsås bättre till vad
gäller personalomsättning och sjukfrånvaro vad socialsekreterare (se tidigare avsnitt
Personal). Det visar på att vi är inne på rätt spår och har kommit en god bit på väg i
arbetet med att skapa en god arbetsmiljö och att vara en attraktiv arbetsgivare samt att
våra rekryteringsaktiviteter ger resultat.
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Bilaga 1
Internkontrollplan 2019
Uppföljning inför delårsbokslutet
Identifierad
risk

Område

Att verksamhetssystemen
inte ger rätt
stöd i
processerna

Verksamhet

Att EU:s
dataskyddsförordning inte
följs

Process

ekonomi
verksamhet
medborgare
medarbetare

Invånare

Information
från
verksamhets
system

Följsamhet
gentemot
dataskyddsförordningen
GDPR

Ris
kvär
de

Vad ska
kontrolleras?

Metod

Ansvarig

Uppföljning

Hur ska kontrollen
genomföras?

Vem
genomför
kontrollen

När följs kontrollen upp?

6

Att Hypergenes
applikation för IFO
ger rätt underlag för
statistik

Att manuellt arbete ersatts
med relevant underlag från
verksamhetssystem

Systemförvaltare
Tieto
Lifecare

Internkontrollpunkten är kvarvarande
från 2018 års internkontrollplan. Vid
uppföljningen inför årsbokslutet var inte
arbetet slutfört.

6

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

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

Dataskydds
redogörare

Systemförvaltare har inför vårbokslutet
följt upp internkontrollpunkten och kan
konstatera att samtliga ärenden inom
socialpsykiatrin har lagts in i Procapita
Vård och omsorg och att statistik och
egenavgifter därmed kan tas ut från
systemet.
Enligt 2018 års internkontrollplan ska
internkontrollpunkten även följas upp
vid delårsbokslutet 2019.
Inför delårsbokslutet har de två
kvarvarande momenten, uppdatering av
blanketter och samtycke vid foto,
kontrollerats.
För att uppfylla förordningens krav har
befintliga blanketter uppdaterats och
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personuppgifter

arbetet är genomfört vid
delårsbokslutet.
För foton krävs samtycke. När externa
foton används tillfrågas respektive
företag. Alingsås kommun har ingen
central policy. För tillfället lämnas
information om GDPR vid fototillfället.
Några frågor är kvar att lösa för att rätt
hantera samtycke vid foto. Samarbete
sker med andra förvaltningar.
En förnyad avstämning av momentet
görs inför årsbokslutet.

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

Verksamhet

Samverkan
mellan
arbetsmarknadsenheten
och stöd- och
försörjningsenheten

9

Att samverkan
fungerar

Genom samverkansträffar
på chefsnivå
Att följa kostnaderna för
försörjningsstöd

Enhetschef
stöd- och
försörjning

Samverkansträffar mellan enheterna
genomförs regelbundet. Förvaltningen
ser inte några negativa effekter när det
gäller själva flytten av
arbetsmarknadsenheten – samarbetet
fungerar väl, men däremot är
konsekvenserna av en 40 % minskning
av enhetens budget kännbara.
Omställningen i arbetssättet medför
kortare tid i insats för den enskilde vilket
är särskilt ogynnsamt för de som
uppbär försörjningsstöd över längre tid.
Gruppen ökar.
I månadsuppföljningarna som
presenteras för nämnden anges dels
kostnaderna för försörjningsstöd och
dels antal hushåll som erhållit
försörjningsstöd.
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En undersökning av de bakomliggande
orsakerna till varför
försörjningsstödet/antal hushåll ökar har
gjorts inför delåret. Det är framförallt
kategorin arbetslösa som ökat.
En ny uppföljning görs inför årsskiftet.
Att
dokumentation sker
utöver
lagstiftningens
krav

Verksamhet

Dokumentati
on av
ärenden
inom
myndighetsut
övningen

6

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

Under våren:
Kompetensutvecklingsinsats för
medarbetare inom
placeringsenheten och
utredningsenheten.
Genomgå fyra
utbildningstillfällen,
webbinarium som SKL har
tagit fram.

Avdelningschef Barn
och unga

Under hösten: Följa upp
effekterna av
kompetensutvecklingsinsatserna.
Att vi inte har
tillräckligt
konkreta och
mätbara mål
för våra
insatser

Verksamhet
invånare

9

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

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

Uppföljningen inför delårsbokslutet visar
att två utbildningstillfällen genomförts
under våren och att två tillfällen är
inplanerade under hösten. Deltagare är
socialsekreterare samt förste
socialsekreterare inom
myndighetsutövning avdelning Unga.
Utbildningen varvas med praktiskt
arbete i egna ärenden. Att förste
socialsekreterare deltar säkerställer en
god uppföljning av utbildningsinsatsen.
Enligt internkontrollplanen ska förnyad
uppföljning göras inför årsbokslutet.

Avdelningschef Barn
och unga

Inför delårsbokslutet konstateras att
arbetet har påbörjats och att kontrollen
genom stickprov är planerad att
genomföras under hösten.
Ny uppföljning ska göras inför
årsbokslutet.
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Att processen
utlämnande
av handling
inte fungerar

Verksamhet
invånare

Handläggning vid
utlämnande
av allmän
handling

6

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

Kartlägga processen
kopplad till utlämnande av
handlingar och identifiera
eventuella förbättringar.

Nämndsekreterare

Inför delåret har arbetet initierats.
Uppföljning görs även inför
årsbokslutet.
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Bilaga 2

Förslag till handlingsplan avseende kostnadsminskande åtgärder
2019 – 2020
Åtgärder 2019:
 Anställnings- och inköpsstopp
 Delegation köpta vårdplatser lyfts till avdelningschefsnivå

Sammanfattning föreslagna åtgärder 2020
Åtgärd

Effekt 2020, tkr

Ytterligare effekt
2021, tkr

Personalminskning:
Tidiga insatser avd Unga
Tidiga insatser avd Vuxen
Ledning och administration

3 200

1 600

800

400

3 600

1 800

Övrigt:
Boendeomställning avd Vuxen

500

Inhyrd personal och konsulter

4 500

Kompetensutveckling
Totalt

500
13 100
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3 800

Avstämning handlingsplan SN 2018-12-18 § 122
Åtgärd
Omställning
köpt vård avd
Vuxen

Beräkn
effekt
2019, tkr
2 500

Omställning
köpt vård avd
Unga

2 500

Övriga
utvecklingsinsat
ser inom avd
Unga

1 500

Ledning och
administration

1 000

Effektivare
bemanning

2 500

Reglering VO

2 100

Avveckling
förebyggande

Beräkn
effekt
2020, tkr

1 100

Kommentar
Hemtagning av externplaceringar har
genomförts enligt plan men effekten av detta
har ätits upp av bland annat ett ökat antal
LVM-ärenden och korttidsplaceringar somatik.
Avdelningens kostnad för köpta vårdplatser
2018 = 28 055 tkr, prognos i delårsbokslut = 27
700 tkr. Se nedan betr budget 2020.
Exkl EKB-verksamheten är avdelningens
prognosticerade kostnad för köpta vårdplatser
i delårsbokslutet ca 3 mnkr högre än under
2018. Åtgärden har således ej realiserats. Se
nedan betr budget 2020.
Åtgärden avsåg bland annat en minskning av
antalet placeringar i familjehem vilket ej har
realiserats. Omställningsarbetet inom
avdelningen pågår men tar längre tid än vad
som tidigare förutsatts varför önskad effekt
enligt handlingsplan ej har uppnåtts. Någon
effekt i budget 2020 av detta arbete beräknas
heller inte vara möjlig att uppnå.
Åtgärden kan inte sägas ha realiserats då
prognosticerade personalkostnader i
delårsbokslutet tillsammans med kostnader för
inhyrd personal väsentligt överstiger budget.
Se ovan. Prognosticerade kostnader för inhyrd
personal beräknas dock bli något lägre jämfört
med 2018.
Enligt beslut i kommunfullmäktige innebär
slutlig ekonomisk reglering att socialnämndens
budgetram minskats med 7,8 mnkr.
Internfakturering mellan nämnderna
genomförs med nettointäkter om 8,2 mnkr till
socialnämnden
Hyreskontrakt avseende Homestart och
socialnämndens del i Familjecentralen Noltorp
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verksamhet

har sagts upp enligt plan. Beräknad effekt om
1 100 tkr 2020 uppnås därmed

Avstämning handlingsplan SN 2019-04-23 § 45
Åtgärd
Minskning insatser
kontaktpersoner / familjer

Minskad
bemanning
enheten Stöd &
behandling, avd
Unga
Omställning köpt
vård, avd Unga

Omställning köpt
vård, vuxen,
missbruk

Minskat antal
handläggare

Beräkn
effekt
2019, tkr
1 000

Beräkn
effekt
2020, tkr
2 000

1 200

4 000

4 000

2 500

6 000

200

600

Kommentar
Delegation har lyfts till avd chefer från
halvårsskiftet. Beräknad effekt 2020 bedöms
fortfarande kunna uppnås, däremot blir
effekten 2019 mindre då nya beslut fattas
successivt i takt med att gällande beslut löper
ut.
Effekt har uppnåtts redan under 2019 vilken
ligger kvar 2020 utöver ytterligare föreslagen
personalminskning i ny handlingsplan. Under
2019 har dock effekten ätits upp av ökade
personalbehov inom andra verksamheter.
Åtgärden har lagts utöver motsvarande åtgärd
i handlingsplan SN 2018-12-18 § 122 men som
framgår utifrån avstämningen ovan har
avdelningens kostnader exkl EKBverksamheten ökat jämfört med 2018 varför
önskad effekt ej har uppnåtts. För EKB har
dock positivt resultat realiserats innebärande
ett prognosticerat överskott för denna
verksamhet. Inför 2020 innebär en förnyad
bedömning att aktuella kostnader exkl EKB
under 2020 skall kunna reduceras med 2 500
tkr jämfört med i delårsbokslutet
prognosticerad kostnad för helåret 2019.
Även denna åtgärd har lagts utöver
motsvarande åtgärd i handlingsplan SN 201812-18 § 122. I enlighet med avstämningen
ovan har önskad effekt ej uppnåtts under
2019. Inför 2020 innebär en förnyad
bedömning att aktuella kostnader då skall
kunna reduceras med 6 000 tkr jämfört med i
delårsbokslutet prognosticerad kostnad för
helåret 2019.
Minskning med en tjänst har genomförts enligt
plan. Under 2019 har dock effekten ätits upp
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enheten Stöd &
försörjning, avd
Vuxen
Effektivare
bemanning avd
Vuxen

Daglig
sysselsättning i
egen regi
Minskad
bemanning
förvaltningens stab

av ökade personalbehov inom andra
verksamheter.
400

1 200

225

450
600

Åtgärden har skjutits upp till att genomföras i
samband med avdelningens förändrade
boendeorganisation 2020. Denna är en följd av
träffad överenskommelse med VO ang
renodling av nämndernas verksamheter och
därmed slopad internfakturering.
I likhet med ovanstående åtgärd genomförs
detta i samband med ny boendeorganisation
2020.
Minskning med en tjänst har genomförts enligt
plan redan under 2019. Effekten i år har dock i
likhet med övrig personalminskning ovan ätits
upp av ökade behov inom andra
verksamheter.

Avslut av handlingsplaner SN 2018-12-18 § 122 och SN 2019-04-23 § 45.
I samband med delårsbokslutet och de ovanstående åtgärder som nu föreslås
avslutas handlingsplanerna SN 2018-12-18 § 122 och SN 2019-04-23 § 45. Resultat
av ovanstående avstämningar samt de förnyade bedömningar som gjorts i samband
med dessa kommer att beaktas i socialnämndens budget inför 2020.
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2019-09-02
Lena Frygne
Förvaltningssekreterare

Bilaga 3.

Analys av nettokostnadsavvikelse IFO 2018
Bakgrund
I kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2019-2021, är ett prioriterat mål I Alingsås
råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning. Till målet
är indikatorn Avvikelse mellan redovisade nettokostnader och referens kostnader
ska minska.
Inför delårsbokslutet konstateras att IFO nettokostnadsavvikelse ligger på 37 %,
vilket är en ökning från 2017 års avvikelse som låg på 26 %.
Jämförelser görs över tid med egna kommunen, liknande kommuner och riket.
Metoden som används är offentlig statistik från Kolada1.

Man kan konstatera att IFO nettokostnadsavvikelse över tid ligger högre än de
kommuner som Alingsås jämförs med.
Kolada är kommun- och landstingsdatabasen för officiell statistisk. Kolada ägs av den ideella
föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges
Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar. För att söka används www.kolada.se
1
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2018 års nettokostnadsavvikelse IFO
Nettokostnadsavvikelse IFO för år 2018 ligger på 37 %, vilket betyder att
verksamheten ligger 44 mnkr högre än vad som kan förväntas utifrån kommunens
strukturella specifika förutsättningar om verksamheten bedrivs vid en genomsnittlig
ambitions-, effektivitets- och avgiftsnivå.
En förklaring till ökningen av nettokostnadsavvikelsen 2018 är att de
förvaltningsövergripande kostnaderna numera läggs på enbart individ- och
familjeomsorg och socialpsykiatrin i RS (Räkenskapssammandraget). T o m år 2017
fördelades en del av de förvaltningsövergripande kostnaderna till
funktionshinderverksamheten, men inför årsskiftet 2017/2018 gick verksamheten
över till vård- och omsorgsnämnden. Vid inrapporteringen till RS avseende år 2018
fördelades 5,3 mnkr mer av de förvaltningsövergripande kostnaderna till IFO än vad
som gjordes för år 2017.
Under år 2018 ökade förvaltningens kostnader, vilket tydliggörs genom de nyckeltal
som redovisas i Kolada. Kostnaden för missbrukarvård har relativt ökat mest från år
2017 till år 2018: med drygt 34 % till 988 kr/invånare. Ekonomiskt bistånd har ökat
med drygt 11 % till 552 kr/invånare mellan åren. Kostnaden för barn och
ungdomsvård har ökat med drygt 11 % till 2 336 kr/invånare för år 2018. Av
socialnämndens årsredovisning 2018 framgår orsakerna till de ökande kostnaderna.

Vad som bidrar till hög nettokostnad
Många individer/insatser
Ensolution genomförde under våren en undersökning av Kostnad per brukare,
Individ och familjeomsorg. Resultatet bygger på 2018 års utfall och visar att Alingsås
har höga kostnader både inom området barn, ungdom och familj och inom
vuxenvården. Man konstaterar att handläggningen inte avviker från andra
kommuner men att volymen av insatser är markant högre.

Ensolution drar slutsatsen att förvaltningen har en kostnadseffektiv insatsmix men
att inflödet till verksamheten är högre och betydligt fler insatser beviljas än i andra
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kommuner. Att många individer har insatser hänger ihop med en tydlig och
mångårig vilja hos både socialförvaltningen och politik att bevilja tidiga insatser och
arbeta förebyggande. Ett aktivt arbete har också skett för att informera om vilket
stöd förvaltningen kan ge, vilket bidragit till högre insatsvolymer.

Stort antal orosanmälningar
En god samverkan ger en högre inströmning av anmälningar till socialtjänsten då
det finns tillit till vad förvaltningen erbjuder i form av stöd. Detta blir i sig
kostnadsdrivande.
I Analys av nettokostnadsavvikelse Individ- och familjeomsorg, SN 2018-10-23, §
98, konstateras att den största orsaken till de ökande kostnaderna inom barn- och
ungdomsvården är att antalet orosanmälningar ökat. Antalet orosanmälningar ökar i
hela landet. De flesta anmälningarna görs av yrkesverksamma inom skola och polis.
För dessa yrkesgrupper finns en lagstadgad skyldighet att anmäla. Från årsskiftet
2016 ändrades socialtjänstlagen (14 kap 1 §) och numera har myndigheter och
yrkesverksamma skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de ser att
barn far illa. Mängden anmälningar skiljer sig stort mellan kommunerna. En möjlig
förklaring till den varierande anmälningsfrekvensen kan vara hur samarbetet mellan
polis, skola, barnomsorg och socialtjänsten fungerar. Ökad anmälningsfrekvens kan
visa på ett bra samarbete mellan socialtjänsten, polis och barnomsorg/skola.
Anmälningarna är barnets yttersta skyddsnät och om skyddet brister blir
konsekvenserna stora. Därför ställs stora krav på socialtjänsten2.
I nedanstående diagram åskådliggörs antalet anmälningar för åren 2015 - 2018:
Antalet orosanmälningar i Alingsås:

Orosanmälningar
2000
1500
1000
500
0
2015

2016

2017

2018

Antalet orosanmälningar till socialförvaltningen i Alingsås fördubblades från 2015 till
år 2016 och uppgick till 1 426 anmälningar år 2016. Efter en tillbakagång 2018 ökar
anmälningarna igen och det finns inga indikationer på att anmälningsfrekvensen
kommer att avta under 2019.

2

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) rapport från 2015 Skyddsnätet som inte får brista –
socialtjänstens hantering av orosanmälningar för barn och unga – anmälningar som inte lett till
utredning.
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Fördelning av de 1 255 orosanmälningar som gjordes 2018:

Anmälningar

Hälso-och sjukvård, 16 %
Anhöriga eller andra, 10 %
Förskola/skola, 17 %
Polis, 20%
Sociala jouren, 13 %
Övriga, 24 %

Fördelningen av vem som gjorde anmälningarna 2018 överensstämmer i stort hur
det ser ut även för år 2017. Det kan noteras att en relativt stor andel av anmälningar
kommer från Polismyndigheten. Efter kategorin ”övriga”3 står Polismyndigheten för
flest anmälningar de senaste två åren. Polisen stod för 17 % av anmälningar 2017
och 20 % år 2018.
Mängden orosanmälningar har medfört att förvaltningen beslutat om insatser som
genererat ett större antal placeringar än vad som kunnat förutses. Antalet platser på
hemmaplan har varit för få och hemmaplanslösningarna har inte alltid räckt till.

Stor funktionshinderverksamhet
Förutom många insatser och ett stort antal orosanmälningar finns strukturer i
Alingsås som ger kommunen en nackdel vid jämförelser i Kolada.
Funktionshinderverksamheten påverkar också socialtjänsten. Alla med
funktionsvariationer söker inte eller beviljas insatser enligt LSS (lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade). Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att
enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Ett exempel är bostad med
särskild service som beslutas enligt SoL (socialtjänstlagen), då individen inte anses
tillhöra någon personkrets enligt LSS eller inte vill söka utifrån LSS, men ändå
bedöms ha behov av en sådan bostad.
Det innebär också att socialtjänsten fångar upp barn till föräldrar som inte har
möjlighet att se till barnets bästa. Flera spädbarn har omhändertagits och medfört
kostsamma placeringar för socialförvaltningen. En placering kostar ca 425 – 540
tkr/år och är i regel livslång.
Förvaltningen tillhandahåller också boendestöd, vilket ansöks om enligt
socialtjänstlagen även om man har insatser enligt LSS. Drygt 80 brukare hade
beslut om insatsen under 2018. Stödet ges till alla åldrar och själva insatsen
omfattar 1-19 timmar per vecka.

3

Kategorin övriga innehåller anmälningar från domstolar, kriminalvården, migrationsverket och andra
myndigheter m fl.
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Om de insatser som beviljas enligt LSS inte är tillräckliga för den enskilde tar
socialtjänsten vid. Rimligen finns ett samband mellan en stor
funktionshinderverksamhet och en mer belastad socialtjänst, därför är det intressant
att titta på i vilken utsträckning insatser ges inom området för
funktionshinderverksamheten.

I ovanstående diagram framgår det att Alingsås kommun har en betydligt större
andel invånare med insatser enligt LSS - både i jämförelse med liknande kommuner
och riket.
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Bostadsbrist
Bostadsbrist är ytterligare en faktor som inte ingår i referenskostnadsbegreppet.
Bostadsbristen försvårar socialtjänsten arbete och förvaltningen har vid några
tillfällen tvingats till kortsiktiga dyra lösningar.

Av diagrammet ovan framgår att Alingsås, även år 2018, hade fler verkställda
vräkningar än liknande kommuner: Alingsås hade 17 verkställda vräkningar per 100
000 invånare, medan de liknande kommuner hade 6,6 vräkningar (per 100 000
invånare)4.
Enligt 2017 års uppgifter var antalet hemlösa som vistades i Alingsås kommun 26
per 100 000 invånare – att jämföras med 19 per 100 000 invånare för liknande
kommuner.

Kriminalitet
Faktorer som visar kriminalitet finns inte heller med. Exempel på detta är att
anmälda våldsbrott och narkotikabrott ligger avsevärt högre än de kommuner som
Alingsås jämförs med.

4

I antal motsvaras detta av 7 vräkningar i Alingsås kommun och 3 st i de liknande kommunerna.
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Antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare:

Diagrammet visar att Alingsås kommun hade 19 % fler anmälda våldsbrott än
liknande kommuner år 2018.
Antal anmälda brott mot narkotikalagstiftningen per 100 000 invånare5:
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Statistiken har hämtats från Brå (Brottförebyggande rådet). Statistiken över anmälda brott omfattar
alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten,
Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter
utredning visar sig vara annat än brott.
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När det gäller anmälda brott mot narkotikalagstiftningen ligger Alingsås betydligt
högre än de kommuner som Alingsås jämförs med. Det kan konstateras att Alingsås
har nästan 1,5 gånger fler anmälda narkotikabrott år 2017 och drygt dubbelt så
många år 2018 som de liknande kommunerna. Av diagrammet ovan syns det att
Alingsås ligger i paritet med storstäderna Stockholm; Göteborg och Malmö.

Socioekonomiska faktorer
De socioekonomiska faktorerna samverkar. Som exempel medför oftast
arbetslöshet lägre inkomst.
Jämfört med liknande kommuner ligger Alingsås lägre i utbildningsnivå där andelen
med enbart förgymnasial utbildning är högre samt att färre av alingsåsarna har
eftergymnasial utbildning. Kommunen ligger generellt på en högre nivå när det
gäller arbetslöshet.
Alingsås har dock något färre vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt
bistånd och färre utrikes födda med en vistelsetid mellan 0-5 år än
jämförelsekommunerna.
Om man sammantaget ser till de socioekonomiska faktorerna så bedöms Alingsås
ligga i ungefärlig nivå med de kommuner som Alingsås jämförs med i Kolada.

Sammanfattning
Alingsås kommun ligger på en generellt hög nivå avseende nettokostnadsavvikelse
IFO. Kommunens kostnader kan påverkas av strukturella förutsättningar som
systemet inte fångar som en omfattande funktionshinderverksamhet, ett stort antal
orosanmälningar, många missbrukare och en relativt hög kriminalitet.
Oavsett detta ligger nettokostnadsavvikelsen IFO på en oacceptabelt hög nivå.
Under många år har politiska ambitioner och en vilja att tillhandahålla tidiga insatser
och arbeta förebyggande drivit upp förvaltningens kostnadsläge.
Genom att minska mängden och omfattningen av insatser kan en betydligt lägre
kostnadsnivå åstadkommas. För att nå resultat krävs omedelbara omställningar.
Förflyttningen innebär en återgång till kärnuppdraget: att tillhandahålla stöd och
hjälp till de mest utsatta alingsåsarna.
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Vård- och omsorgsnämnden
Protokoll
2019-09-23

§ 81 2019.257 VON

Delårsbokslut 2019 VON
Ärendebeskrivning
I enlighet med den styrmodellen för Alingsås kommun skall delårsbokslut upprättas per den
31 augusti. Delårsbokslutet innehåller uppföljning av åtaganden, uppdrag, intern kontroll,
ekonomi och personal.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse daterad 209-09-16 lämnat följande yttrande:
Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 18,0 mnkr för verksamhetsår
2019 och nettokostnadsökningen enligt prognos uppgår till 4,0 procent (exklusive
gränsdragningar som skett mot Socialnämnd mellan 2018 och 2019). Vidare prognostiseras
en god uppfyllnad av Kommun-fullmäktiges uppsatta åtaganden och uppdrag.
Prognosen per delårsbokslut är en försämring med 3,0 mnkr jämfört med vårbokslut.
Försämringen beror dels på att ett nytt LSS-boende öppnas under september 2019 för att
minimera risken för viteskostnader vilket medför en obudgeterad kostnad om cirka 1,8 mnkr.
Därtill förskjuts statliga satsningar på personlig assistans vilket försämrar prognosen med 2,0
mnkr.
Arbetsutskottet hänsköt ärendet vid sitt sammanträde 2019-09-10 § 52, till vård- och
omsorgsnämndens sammanträde 2019-09-23.
Förslag till beslut på sammanträdet
Micaela Kronberg (M) föreslår ett tillägg av en beslutssats som avser att ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för budget i balans för 2020, för beslut i samband med
flerårsstrategin. Arbetet ska följas upp månadsvis på AU.
Beslutsgång
Ordförande frågar om tillägg av en beslutssats som avser att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram en handlingsplan för budget i balans för 2020 kan göras och finner att så är fallet.

Beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsbokslut för
2019.
2. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan
för budget i balans för 2020, vilken ska fattas beslut om i samband med
flerårsstrategin. Arbetet ska följas upp månadsvis på AU.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden
Protokoll
2019-09-23

Expedieras till
KLK, handläggare

Justerandes sign

Justerandes sign
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Page
Sida371
2 avof2 447

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämndens

Delårsbokslut 2019
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Delårsbokslut 2019
Verksamhet

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

Platser
2019-08

Varav extern
regi

Platser
2018-08

Gruppboende demens
Gruppboende fys.

23
7

189
98

63
32

181
98

Serviceboenden

7

106

-

106

Korttids inkl. flexibel
växelv. LSS
Boenden

4
15

36
132

-

36
113

Korttids LSS

3

11

-

12

70

4

70

Personer
2019-08
718
383
99
23

Varav extern
regi
191
68
58
18

Personer
2018-08
734
369
103
22

Trygghetsboenden med
anvisningsrätt

Personer med hemtjänst i ordinärt boende
Personer med hälso- och sjukvård i ord.
boende
Personer med personlig assistans
försäkringskassa
Personer med personlig assistans kommun
t(Hemsjukvård)
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Åtaganden och nyckeltal
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 4
I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv
resursanvändning
Indikator:

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

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

Nettokostnadsavvikelse

2016

LSS
2017

2018

2016

-1,0%

-0,6%

-4,4%

3,8%

Äldreomsorg
2017
2018
2,1%

1,9%

Nyckeltal: Nettokostnadsavvikelse LSS och Äldreomsorg
Den senast presenterade nettokostnadsavvikelse avser 2018 och visar att äldreomsorgen i
Alingsås kostar 1,9 % mer än rikets genomsnitt. För funktionsstöd är motsvarande siffra att
verksamheten kostar 4,4 % mindre än rikets genomsnitt. Båda verksamheterna har lägre
kostnader än medelkommunen i Göteborgsregionen och båda verksamheterna ligger i nivå
med liknande kommuner i riket för respektive verksamhet.
För verksamhetsår 2019 kommer sannolikt nettokostnadsavvikelsen minska för äldreomsorg
utifrån effekter av beslutad handlingsplan och vara relativt oförändrad för LSS utifrån att
kostnadsökningen ligger i nivå med pris-/löne- och volymökningar (se ekonomi sid 17).
Nyckeltal: Budgetavvikelse (prognos per delårsbokslut - 18 mnkr)
Nämnden uppnår inte budgetbalans för verksamhetsår 2019, se ekonomi sid 17. Dock
fortgår nämndens arbete att minska kostnaderna utifrån beslutad handlingsplan och
nämnden arbetar för att under planperioden anpassa verksamheten till beslutad budget.
Åtaganden utifrån KF:s angivna uppdrag:
(1) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att reducera sin centrala administration och
föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
(2) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar
genom t.ex. artificiell intelligens kan införas i syfte att minska administrationen.
Nyckeltal: Antal projekt kring utveckling av välfärdsteknik utifrån framtagen plan
påbörjade och genomförda
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Nämnden har påbörjat att utreda digitaliseringsmöjligheterna inom äldreomsorgen och
strävar mot en mer modern och digitaliserad omsorg.
Utfall januari-augusti 2019: 1
 Implementera digital plattform
För att bidra till den digitala utvecklingen fortgår implementering av ny digital plattform som
stödjer olika digitala tjänster i hemmet till exempel digital fjärrtillsyn (tillsyn via kamera) och
trygghetslarm. Via den digitala plattformen kommer det under 2019 implementeras ett
detaljplaneringssystem som pilot inom hemtjänsten.
Nyckeltal: Antal digitaliseringsprojekt påbörjade och genomförda
Utfall januari-augusti 2019: 10












Pågående implementering av digital fjärrtillsyn – klart
Genomfört implementering av Magna Cura webb – klart
Pågående överflytt av Magna Cura LSS till det förvaltningsgemensamma Magna
Cura – pågående
Preventivt arbete på grund av ny lag om nationell läkemedelslista – pågående
Pågående implementering av avancerad bokning i Time Care – pågående
Genomfört utredning av kommungemensam E-learningplattform – klart
Pågående införande av trådlöst nät på särskilt boende för äldre – samtliga
kommunala äldreboenden förutom Brunnsgården som står inför ombyggnation
kommer ha full täckning under 2019.
Säker inloggning för timanställda, pågående implementering i liten skala – klart
lösningen är färdigtestad och klar för utrullning.
Projekt utökning av e-tjänster – en intern och en extern e-tjänst har färdigställts.
Projekt managering av mobiltelefoner – pågående (innebär att arbetsmobilernas
innehåll blir säkrare ur läckagesynpunkt, att borttappade enheter kan eftersökas och
vid behov fjärrdestrueras samt att inställningar och innehåll kan styras centralt).

Nämnden ser långsiktiga utmaningar för att möta volymökningar samtidigt som det blivit
svårare att rekrytera vårdnära personal. Nämnden behöver utreda och implementera
tekniska lösningar i alla verksamheter och har påbörjat ett flertal projekt som syftar till att
minska administrativ kringtid.
Nyckeltal: Antal trygghetskameror i drift
Utfall augusti 2019: 4
Det finns nu möjlighet att sätta ut obegränsat antal kameror, men ännu har inga större
beställningar kommit. Förvaltningen arbetar för att öka efterfrågan under hösten.
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(3) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i
den kommunala organisationen/nämndens verksamheter samt följa upp utfallet årligen.
Nyckeltal: Antal tjänster som är anställda med extern finansiering
Utfall januari-augusti 2019: 17 personer
Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter att samverka med Arbetsförmedlingen och
Arbetsmarknads enheten (AME) om arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom förvaltningens
verksamhet. På grund av att arbetsmarknadsåtgärden extratjänster upphört under 2019 har
dock anställda med extern finansiering minskat successivt under året.
(4) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis
från EU, om det inte medför bestående kostnader.
Nyckeltal: Antal ansökningar om bidrag och summan ansökta bidrag
Utfall 2019:




Ansökan om 1 839 648: - för höjd habiliteringsersättning har inkommit och höjning av
habiliteringsersättningen har skett. Därtill har Alingsås fått ytterligare 937 993: utifrån att Alingsås ansökt om medel som blivit över när andra kommuner avstått
medel för höjd habiliteringsersättning.
Vidare har Alingsås ansökt om och erhållit 2 197 802: - i statsbidrag för förstärkning
av äldreomsorgen 2019.

Nämnden har haft målsättningen att öka intäkter för personlig assistans utifrån att assistansersättning åter ska inkludera hjälp med andning och sondmatning som grundläggande
behov. Då lagändringen förskjutits på grund av kritik från remissinstanser räknar nämnden i
prognosen för delårsbokslutet inte med några ökade intäkter 2019. Nämnden fortsätter
omvärldsbevaka sökbara externa medel.

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

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

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

2018
3,9
8,3%
3,1%
21,0%
90,2%

2019
Kommer i höst
7,9%
3,3%
19,3%
91,4%

Kommentarer till nyckeltalen kopplade till mål 5 åtagande A-B, se personalavsnitt sidan 24.
Åtaganden utifrån KF:s angivna uppdrag:
(5) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att renodla undersköterskeuppdraget genom
att finna möjligheter för andra yrkeskategorier att bistå verksamheten.
Nyckeltal: Uppföljning av att utreda införandet av serviceassistent
Utfall januari-augusti 2019: Fortsatt utredning med syfte att införa yrkeskategorin
vårdbiträden påbörjas under hösten.
(6) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade integrationsarbete.
Nyckeltal: Uppföljning av framtaget dokument som formulerar förvaltningens insatser
ur ett integrationsperspektiv.
Utfall januari-augusti 2019: En kartläggning av pågående integrationsinsatser inom
förvaltningen har inletts.
Nyckeltal: Antal elever med språkstöd som utfört APL i Vård- och omsorgsnämndens
verksamhet
Utfall januari-augusti 2019: Campus Alingsås vuxenutb: 7 elever Alströmer: 5 elever
Samverkan med skolorna Alströmer gymnasiet och Campus Alingsås vuxenutbildningen
fortgår i syfte att erbjuda APL-platser till elever som studerar med bland annat språkstöd i
svenska med inriktning mot vård- och omsorg.
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Kommunfullmäktiges prioriterade mål 6
I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande
Indikatorer:
.
.

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

Vård- och omsorgsnämndens uppdrag, nyckeltal och utfall:
Åtaganden utifrån KF:s angivna uppdrag:
(7) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom
ramen för Lagen om valfrihetssystem.
Nyckeltal: Uppföljning av att utreda underlag för beslut; LOV-isering av daglig
verksamhet inom Funktionsstödsverksamheten
Utfall 2019: Utredning har genomförts under 2018 och eventuellt införande av LOV kommer
att beslutas av nämnd under 2019.
(8) Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i
lämpliga former använda sig av medborgardialog.
Nyckeltal: Antal dialogmöten inom verksamheten för stärkt och utvecklad demokrati
påbörjade och genomförda
Utfall 2018: 29 (Avser samtliga 29 chefer som genomfört brukardialog).
Vård- och omsorgsnämnden har gjort en konkretisering av vad en brukardialog innebär;
”En brukardialog innebär att genom olika former av samtal med brukarna generera högre
jämlikhet, inflytande och effektivitet inom Vård- och omsorgsförvaltningens skilda
verksamhetsdelar.”
Samtliga avdelningar har påbörjat uppdraget och ett antal aktiviteter är i gång genom olika
former av brukardialoger. Inom boendeavdelningen har dialog med brukarna hållits utifrån
bland annat ämnena mat och måltiden. Dialog kring önskemål om aktiviteter på
träffpunkterna och förtroenderåd mellan avdelning, brukare och politiker har genomförts.
Kvarboendeavdelningen fortsätter arbetet med miniträffpunkter. Anhörigvårdare har deltagit
och påverkat utbudet av förebyggandeenhetens program samt arbetar man för att minska
ensamhet i samverkan mellan förebyggandeenheten och frivilligorganisationer.
Inom avdelningen för funktionsstöd genomförs brukarråd. Därtill arbetar avdelningen med
brukarfrågor kring exempelvis mat och måltider, gemensamma aktiviteter och utflykter.
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Kommunfullmäktiges prioriterade mål 7
I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov
Indikatorer:
Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst bör bibehållas men
till en lägre kostnad per hemtjänsttagare, Andelen brukare som är nöjda med sitt
äldreboende bör bibehållas men till en lägre kostnad per brukare

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

Utfall
1 473
1 431

Nyckeltal: Nöjdhet med att komma utomhus utifrån Socialstyr. brukarundersökning
Medel riket
Brukarnöjdhet utevistelse särskilt boende
Utfall Alingsås
2016
52 %
58 %
2017
59 %
58 %
2018
60 %
57 %
Nyckeltal: Nöjdhet med aktiviteter utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning
Medel riket
Brukarnöjdhet aktiviteter särskilt boende
Utfall Alingsås
2016
66 %
63 %
2017
66 %
64 %
64 %
2018
65 %
Nyckeltal: Sammantagen nöjdhet utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning
Medel riket
Sammantagen nöjdhet särskilt boende / hemtjänst Utfall Alingsås
2016
89 %
86,0 %
2017
90 %
85,5 %
84,5 %
2018
90 %
Nyckeltal: Andel trygga utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning
Medel riket
Sammantagen trygghet särskilt boende/hemtjänst
Utfall Alingsås
2016
91 %
86 %
2017
88 %
87 %
89 %
2018
91 %
8
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Nyckeltal: Antal engagerade frivilliga i verksamheten
Engagerade frivilliga i verksamheten
2017
2018
Augusti 2019

Utfall Alingsås
99
100
104

Nyckeltal: Antal projekt för att stimulera och utveckla frivilliginsatser på boende och
inom kvarboende påbörjade och genomförda.
Utfall januari- augusti 2019: 17
För att stimulera och utveckla frivilliginsatser på boenden och inom kvarboende samverkar
Förebyggandeenheten med PRO och SPF i Alingsås och Bjärke, Skpf, RPG, Aktiva
Seniorer, Synskadades riksförbund, Hörselskadades riksförbund, Alingsås och Bjärke
hembygdsförening, Seniordata, kyrkliga samfund, Neuroförbundet och Röda korset.
Enheten ingår också i en projekt, som drivs av Hushållningssällskapet med medel från
Allmänna arvsfonden, för att öka matglädjen hos äldre personer.
2019 har aktivitetsutbudet förändrats efter önskemål från målgruppen. Nya aktiviteter 2019
är lunchverksamhet, fler fysiska aktiviteter, yoga och sociala aktiviteter som berättarkafé,
samtalssalong och skivor till kaffet. Fixartjänst fortsätter med teknikcaféer och syn- och
hörselinstruktören fortsätter med syn- & hörcaféer på träffpunkterna.
Förebyggandeenheten har utvecklat ett nytt arbetssätt för att nå ut till alla personer i
Alingsås som fyllt 80 år. Istället för att via blankett endast erbjuda hembesök innehåller
blanketten sex alternativ, däribland hembesök, dessutom bjuder enheten in till ett
informationstillfälle (halvdag), dit också anhöriga är välkomna.
Socialstyrelsens brukarundersökning
Hemtjänst
Bemötande
Trygghet
Sammantagen nöjdhet

2017
99 %
90 %
94 %

2018
98 %
89 %
94 %

Äldreboende
2018 riket
97 %
85 %
88 %

2017
94 %
88 %
86 %

2018
96 %
93 %
86 %

2018 riket
93 %
88 %
81 %

Utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning arbetar avdelningarna med att planera och
genomföra fortsatt verksamhetsutveckling. Utvecklingen av det förebyggande och
trygghetsskapande arbetet sker bland annat via förebyggandeenhetens aktiviteter.
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Inom avdelningen för funktionsstöd genomfördes under 2018 SKL:s brukarundersökning.
Den berör frågeområdena självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. I en
nationell jämförelse ligger Alingsås i det högre spannet av nöjda brukare inom LSS.
Nyckeltal: Uppföljning av att utreda arbetet kring närvårdssamverkan SAMLA, samt
att implementera ny lag; Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Utfall januari-augusti 2019: Samverkan fortgår inom ramen för SAMLA kring
utskrivningsprocesser och nära vård som infördes september 2018.
Åtaganden utifrån KF:s angivna uppdrag:
(9) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att vidta åtgärder för ett nytt äldreboende i
Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik och i privat regi.
Nyckeltal: Uppföljning av samverkan mellan parter för att vidta åtgärder för ett nytt
äldreboende i Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik och i privat regi.
Utfall januari-augusti 2019: Vård- och omsorgsförvaltningen planerar för samverkan med
bland andra Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och bolag, för att
planera för ett nytt äldreboende i Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik i privat regi.
(10) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att påbörja ett strategiskt omställningsarbete i
syfte att klara framtidens krav på verksamheten.
Nyckeltal: Uppföljning av det strategiska arbetet för att möta framtidens krav på
verksamhet.
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Utfall januari-augusti 2019: Vård- och omsorgsförvaltningen åtar sig att fortsätta arbetet
som pågår genom bland annat; IT-utveckling, IBIC (individens behov i centrum),
ramprogram, förtätning och utbyggnation äldreboenden och boenden inom LSS med mera.
(11) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att utreda förutsättningarna för att äldre som
fortfarande bor hemma ska kunna äta lunch på äldreboenden i kommunen.
Nyckeltal: Uppföljning av utredning och fortsatt arbete utifrån beslut enligt motion
om att motverka ofrivillig ensamhet genom att erbjuda lunch på äldreboenden.
Utfall januari-augusti 2019: Utifrån tidigare beslut i nämnden 2018-11-19 §98 har
nämnden beslutat att inte erbjuda lunch på äldreboende om inte erforderliga resurser
tillförs. I nuläget erbjuder förebyggandeenheten möjlighet för äldre som bor hemma att äta
måltider i gemenskap med andra, som ett led i att motverka ofrivillig ensamhet.

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

Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka

Vård- och omsorgsnämndens åtagande, nyckeltal och utfall:
Nämndens åtagande
(A) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att öka andelen ekologisk mat inom
äldreomsorgen.
Nyckeltal: Uppföljning av kostavtalet tillsammans med kostenheten genomförd
Utfall: Uppföljning sker kontinuerligt under 2019.
Nyckeltal: Nöjdhet med måltidssituation utifrån Socialstyrelsens brukarundersökning
Nöjdhet med måltidssituation särskilt boende
2016
2017
2018

Utfall Alingsås
71 %
74 %
71 %

Medel riket
70 %
72 %
71 %

Kontinuerliga uppföljningar görs för att följa verksamheternas upplevelser av kostavtalet.
Kostavtalet innebär bland annat att 75 % av maten ska vara lagad från grunden och 12 %
av den serverade maten ska vara ekologisk. Partnering är uppstartad mellan förvaltning och
ISS på ledningsnivå, i syfte att uppnå högre kvalitet och i förlängningen mer ekologisk mat.
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Åtagande utifrån VÄN:s samtliga mål; (Mål 4), (Mål 5), (Mål 6), (Mål 7) och (Mål 12)
Indikator:

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

Nämndens åtagande
(12) Vård- och omsorgsnämnden åtar sig att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja.
Nyckeltal: Se samtliga ovan nämnda nyckeltal
Utfall januari-augusti 2019: Samtliga nämnda utfall med tillhörande klassificering.
Vård- och omsorgsnämnden bedömer utifrån en helhetsbedömning av samtliga åtaganden
och uppdrag att nämnden uppfyller flerårsstrategins utpekade vilja.
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Nyckeltal
Mål/åtagande/
uppdrag
Mål 4/åtagande A

Nyckeltal
Nettokostnadsavvikelse LSS och Äldreomsorg
Budgetavvikelse LSS och Äldreomsorg

Mål 4/ uppdrag 1-2

Antal digitaliseringsprojekt påbörjade och genomförda

Mål 4/ uppdrag 1-2
Mål4/uppdrag 3

Antal trygghetskameror i drift
Antal tjänster som är anställda med extern finansiering

Mål4/uppdrag 4

Antal ansökningar om bidrag och summan ansökta bidrag

Mål 5/åtagande A-B

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

Mål 5/uppdrag 5

Uppföljning av att utreda införandet av serviceassistent.

Mål 5/uppdrag 6

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

Mål 6/uppdrag 7

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

Mål 6/uppdrag 8
Mål 7/åtagande A-B

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

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

13
Page 384 of 447

Intern kontroll
Internkontrollplanen sammanfattar de riskområden som uppmärksammats inför
verksamhetsår 2019. Statistik till nämnd som baseras på internkontrollplanen skickas
månadsvis till nämnd. Ett urval av statistiken presenteras i nedan tabell.
Helår
Helår
Jan-augusti
2017
2018
2019
Hemtjänsttimmar/månad kommun
26 000
27 400
26 500
Hemtjänsttimmar/månad privat
6 000
7 600
8 300
Hemtjänsttimmar/månad totalt
32 000
35 000
34 800
Aktiva platser på särskilt boende för äldre
385
393
393
Aktiva platser på korttid/växelvård för äldre
36
36
36
Beläggning särskilt boende för äldre
96,0%
95,8%
95,6%
Personer i kö till särskilt boende för äldre
40
32
17
Ej erbjudits plats inom tre månader (äldre)
4
1
0
Personer i kö till boende enligt LSS
16,3
15
- Varav väntat > 6 månader
4,7
7
- Varav väntat >12 månader
0,3
3
- Boendeplatser för äldre och inom LSS
För att klara volymökningar inom verksamheterna öppnades åtta nya gruppboendeplatser
för äldre och sex nya gruppboendeplatser för LSS andra halvåret 2018. Under 2019
påbörjas byggnation av 28 äldreboendeplatser vid Bjärkegården. Dessutom uppstartas ett
nytt gruppboende inom LSS med sex platser under september 2019. Därtill pågår
planering för ny- och ombyggnationer av ytterligare boenden för äldre och inom LSS.
- Hemtjänstutveckling
Antalet hemtjänsttimmar har minskat något 2019 jämfört med 2018. Minskningen har
tilltagit under året och under sommarmånaderna juni-augusti uppgår antalet
hemtjänsttimmar till 34 100 timmar per månad. Orsaken till minskningen är framförallt att
antalet brukare med mer än 150 timmars hemtjänst per månad minskat kontinuerligt 2019
(se uppföljning av handlingsplan sidan 21).
- Heltidsresan
Under våren har projektgruppen på förvaltningen arbetat med att ta fram underlag och
information för fortsatt arbete med den framtagna handlingsplanen. Fokus läggs under
2019 på information och delaktighet. Projektgruppens underlag samordnas med den
centrala arbetsgruppen på personalavdelningen. Implementeringen av stödsystemet Time
Care fortgår och tester i valda enheter med modulen Avancerad bokning har genomförts
under våren. Syftet med Avancerad bokning är att hitta samverkansmöjligheter, optimal
personalplanering och minska de ekonomiska riskerna som ett förändrat arbetssätt
innebär. Plan för införande i verksamheten och plan för samplaneringsområden tas fram
under hösten.
14
Page 385 of 447

- Utveckling inom personlig assistans
Intäkten för personlig assistans har de senaste åren minskat per invånare utifrån
restriktivare bedömningar av försäkringskassan enligt nedan tabell. Den procentuella
minskningen uppgår till drygt 20 procent under de senaste tre åren enligt nedan tabell. I
kronor per invånare har intäkterna dock minskat betydligt mer i Alingsås. Detta beror dels
på att Alingsås har en större andel invånare med beslut om personlig assistans och dels
på att betydligt fler i Alingsås väljer kommunalt utförd personlig assistans. Minskningen
mellan 2015 – 2018 motsarar cirka 23 mnkr för Alingsås.
Ersättning från F-kassan för personlig assistans per invånare
2015
2 828
834
997
757

Alingsås
Göteborgsregionen
Liknande kommuner
Riket

2016
2 704
765
950
699

2017
2 538
747
855
632

Förändring
2015-2018
-21%
-23%
-24%
-22%

2018
2 241
646
754
589

Under 2019 avsåg regeringen att öka anslaget för statlig assistansersättning så att
insatserna andning och sondmatning åter skulle bedömas som grundläggande behov för
personlig assistans. Efter kritik från remissinstanser kommer beslut senareläggas vilket
påverkar prognosen negativt med 2,0 mnkr i samband med delårsbokslut.
- Välfärdsteknologi
Nämnden arbetar för att öka välfärdsteknologin i verksamheten. Ett flertal projekt pågår
inom välfärdsteknologiområdet bland annat med tillsyn genom kamera. I maj anpassades
trygghetskameror till välfärdsteknikplattform. Vidare pågår bl.a. arbete inom AllAgeHub
kring digitala inköp samt med ökad mobilitet inom hemtjänst och hälso- och sjukvård.
- Samverkan
Inför utjämningsår 2019 och 2020 har Vård- och omsorgsförvaltningen och
Socialförvaltningen säkerställt att alla personer med LSS-insats och alla kostnader
kopplade till dessa är korrekt registrerade. Därtill verkställer Vård- och omsorgsnämnden
både 2018 och 2019 nya gruppboenden LSS med uppstart så att intäkterna optimeras i
utjämningssystemet. Arbetet har medfört att LSS-utjämningsintäkten till Alingsås kommun
ökat med 19,3 mnkr under en tvåårsperiod.

29,7

2015

43,2

34,5

35,9

33,5

2016

2017

2018
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2019

52,8

2020

Omedelbar åtgärd
Nämnden uppnår inte lagkravet att personer med beslut om boende enligt LSS ska
erbjudas en plats inom 12 månader. När personer inte erbjuds ett boende inom 12
månader finns risk att viteskostnad uppstår som motsvarar den kostnad platserna kostar
vid verkställande av beslut. Viteskostnad inkluderas heller inte i utjämningssystemet av
LSS-kostnader vilket medför att kommunen inte kompenseras av utjämningsystemet för
insatserna. För att minimera risken för viten öppnas inom en befintlig fastighet ett
gruppboende LSS under september månad 2019. Ytterligare ett LSS-boende behöver
öppnas i närtid. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar tillsammans med AB
Alingsåshem och Samhällsbyggnadsförvaltningen för att minimera de överhängande
vitesriskerna.
Vidare kommer förvaltningen intensifiera arbetet under hösten med att etablera digital
fjärrtillsyn (nattkameror) som en stor och naturlig del av verksamheten.
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Ekonomi
Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget 2019

Delårsbokslut
2019

Prognos
helår

Avvikelse
prognos/budget
2019

Delårsbokslut
2018

Differens
2018/2019

193 710

130 007

191 710

-2 000

129 900

107

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

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

-414 896
-52 590
-111 258
-48 130

-617 018
-80 107
-162 730
-79 987

-13 000
0
-3 000
0

-399 933
-50 772
-92 323
-48 520

-14 963
-1 818
-18 935
390

Verksamhetens kostnader

-923 842

-626 873

-939 842

-16 000

-591 547

-35 326

Verksamhetens
nettokostnader

-730 132

-496 866

-748 132

-18 000

-461 647

-35 219

730 132

486 754

730 132

0

460 061

26 693

0

-10 112

-18 000

-18 000

-1 587

-8 525

Kommunbidrag
Årets resultat

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott med 10,1 mnkr för perioden januari –
augusti 2019 och ett prognostiserat underskott om 18 mnkr för helåret 2019.
Inför verksamhetsår 2019 stod nämnden inför ett stort underskott. För att hantera
underskottet beslutade nämnden i februari månad 2019 om en handlingsplan som bidragit
till att antalet hemtjänsttimmar minskat, personalkostnadsökningen har avtagit och
kostnaden för kurser och konferenser har minskat (se handlingsplan sidan 21).
Trots handlingsplanens effekter kvarstår ett stort underskott 2019 och prognosen per
delårsbokslutet inkluderar en prognosförsämring med 3,0 mnkr jämfört med prognos vid
vårbokslut. Försämringen beror dels på att ett nytt LSS-boende öppnas under september
2019 för att minimera risken för viteskostnader vilket medför en obudgeterad kostnad om
cirka 1,8 mnkr 2019. Därtill förskjuts införandet av den statliga satsningen som avsåg att
åter låta andning och sondmatning vara grundläggande behov som ger rätt till
assistansersättning, vilket försämrar prognosen med 2,0 mnkr.
Prognosen per delårsbokslutet inkluderar att den kostnadsminskning verksamheten
uppnått under andra tertialet 2019 bibehålls, att hemtjänsten fortsätter anpassningen till
den minskade volymen hemtjänsttimmar samt att inga utökningar i verksamheten såsom
tillkommande köpta placeringar, viteskostnader eller andra volymförändringar som medför
kostnadsökningar sker under sista tertialet 2019.
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Avvikelse mot budget och större kostnadsförändringar
Intäkter
- Intäkter har minskat med 4,1 mnkr per delårsbokslutet jämfört med 2018 på
grund av att statlig äldresatsning minskat. Dock har bidrag för ökad
habiliteringsersättning, gränsdragningsfakturering gentemot Socialnämnd samt
ökade avgiftsintäkter medfört att intäkterna sammantaget är relativt oförändrade
jämfört med 2018. Intäkter prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr 2019 vilket
beror på att statlig satsning till personlig assistans förskjuts.
Personalkostnader
- Personalkostnader prognostiserar ett underskott mot budget om 13 mnkr.
Underskottet beror framförallt på att cirka 20 mnkr av besparingarna i
handlingsplanen riktats mot personalkostnader. Personalkostnadsökningen har
successivt minskat under 2019 utifrån handlingsplanen enligt nedan tabell.
Personalkostnad
Personalkostnader 2018
Personalkostnader 2019
Personalkostnadsökning 2019
-

-

Tertial 1 Jan-April
201 859 000
212 856 000
5,4 %

Tertial 2 Maj-Augusti
198 074 000
202 040 000
2,0 %

Arbetade timmar har under 2019 ökat med 1,0 procent men ökningstakten har
successivt minskat under 2019. Under maj-augusti är arbetade timmar 2019 färre
än motsvarande period 2018 vilket överensstämmer med kostnadsförändringen.
Hur personalkostnad per arbetad timma förändras har utöver antalet arbetade
timmar en stor påverkan på nämndens ekonomi. Personalkostnad per arbetad
timma har 2019 ökat med 2,7 procent, vilket är något högre än löneökningstakten
utifrån att andelen av arbetad tid som utgörs av månadslön ökat.

Totala personalkostnader
Antal arbetade timmar
Personalkostnad per arbetad timma

Jan-aug 2018

Jan-aug 2019

Förändring

399 933 000

414 896 000

3,7 %

1 291 900

1 304 599

1,0 %

309,6

318,0

2,7 %

Köp av tjänster
- Kostnaden för köp av tjänster har ökat med cirka 19 mnkr 2019 och prognostiserar
ett budgetunderskott om 3,0 mnkr. Kostnadsökningen beror framförallt på att:
o Åtta nya platser på Ginstgårdens äldreboende tillkommit 3,4 mnkr,
o Ökad fakturering från Socialförvaltningen om 7,3 mnkr för personer med
LSS-beslut inom Socialnämndens verksamheter.
o Ökad privat utförd hemtjänst om cirka 3,5 mnkr.
o Ökad kostnad för köp av personlig assistans 3,1 mnkr.
o Därtill har köpta externa placeringar LSS ökat med 1,3 mnkr per
delårsbokslut vilket också är huvudorsaken till prognosticerat underskott.
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Prognosförändring mellan vår- och delårsbokslut 2019 (tkr)
Vårbokslut

Delårsbokslut
0,0

Centralt

Boende
-1,7 -1,6

Kvarboende
-1,0 -1,5

Hälso- sjukv
-1,0
-1,6

Myndighet
-1,6

Funktionsstöd
-3,3

-4,7
-7,0

-8,0

-

Förvaltningscentralt visar på ett underskott om 4,7 mnkr för helåret 2019,
underskottet beror på att volymen budgeterade hemtjänsttimmar som ersätts
utförarna av hemtjänst är större än budget. Prognosen har förbättrats sedan
delårsbokslut framförallt på grund av att antalet hemtjänsttimmar minskat, därtill
har ökade avgiftsintäkter och vissa vakanta tjänster förbättrat prognosen.

-

För boende, kvarboende och hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen är
prognosförändringarna relativt små, enheterna arbetar dels med en riktad
besparing enligt handlingsplan 2019 om 4,0 mnkr, samt arbetar kvarboendet med
att minska bemanningen utifrån att volymen hemtjänst minskat.

-

Myndighetsavdelningens prognosförsämring beror på att kostnaden för externa
placeringar ökat under 2019 utifrån att personer med LSS-beslut inom psykiatrin
har överflyttats från Socialnämnden till Vård- och omsorgsnämnden.

-

Avdelningen för funktionsstöd uppvisar en större prognosförändring som framförallt
beror på två saker
o Dels uppstartas ett nytt LSS-boende från september månad 2019 vilket ger
positiva ekonomiska effekter till Alingsås eftersom risken för viteskostnader
minimeras och boendet inkluderas i LSS-utjämningsstatistiken. Dock är
driftskostnaden obudgeterad om 1,8 mnkr 2019.
o Dels ökades anslaget för statlig assistansersättning så att insatserna
andning och sondmatning åter skulle bedömas som grundläggande behov
för personlig assistans, men efter kritik från remissinstanser senareläggs
ändringen vilket påverkar prognosen negativt med 2,0 mnkr.
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Jämförelse med föregående år
Nämndens nettokostnader kommer enligt prognos öka med 4,0 procent under 2019
exklusive förändrat kostnadsansvar (6,9 mnkr) mellan Vård- och omsorgsnämnd och
Socialnämnd. Den ordinarie verksamhetens totala nettokostnadsökning exkluderat att
även statligt bidrag till äldreomsorgen minskar med 6,2 mnkr 2019 är 3,3 procent enligt
prognos. Vilket understiget pris-/löne- och volymförändringar mellan 2018 och 2019.
Verksamhet
Äldreomsorg (inkl. gemensamt OH)
exkl. minskning av statliga bidrag
Funktionsstöd
exkl förändrad fakturering Von / Soc

Utfall 2018
498 834
214 115

Prognos 2019
515 713
509 547
232 509
226 609

Förändring
3,4%
2,1%
9,1%
5,8%

Total nettokostnadsökning

712 948

748 222

4,9%

Justerad nettokostnadsökning

712 948

736 156

3,3%

Äldreomsorgens nettokostnadsökning justerat för att statlig äldresatsning minskat uppgår
till 2,1 procent enligt prognos 2019. Den låga nettokostnadsökningen har uppnåtts genom
de besparingar som genomförts 2019 (se uppföljning av handlingsplan sidan 21).
Sannolikt kommer äldreomsorgen minska nuvarande avvikelse från referenskostnad som
för 2018 uppgår till +1,9 procent.
Funktionsstödsverksamhetens nettokostnadsökning 2019 exklusive förändrad fakturering
mellan Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden är 5,8 procent. Minskat med
ökade platser på LSS-boende (och därmed ökat volymvärde i LSS-utjämningssystemet) är
nettokostnadsökningen cirka 3,8 procent för funktionsstöd. Sannolikt kommer
funktionsstöds nuvarande avvikelse från referenskostnaden som 2018 uppgår till - 4,4
procent vara relativt oförändrad 2019.
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Uppföljning av handlingsplan för budgetbalans 2019
Utifrån att intäkter för personlig assistans minskat, att antalet hemtjänsttimmar ökat och att
den statliga äldresatsningen upphört påbörjade nämnden verksamhetsår 2019 med ett
underskott om cirka 25 mnkr. Nämnden beslutade utifrån den ekonomiska situationen om
en handlingsplan som omfattar åtgärder om 25 mnkr på helårseffekt med en beräknad
effekt 2019 om cirka 15 mnkr.
Handlingsplanen omfattar:
- Personalbesparingar 7 mnkr
- Minska antalet hemtjänsttimmar 13 mnkr
- Stopp för externa konferenser & restriktivitet med utbildning/inköp 1 mnkr
- Ökade intäkter från statliga bidrag 4 mnkr
Uppföljning av personalbesparingar 2019:
Samtliga budgetansvariga med personalbudget har under 2019 inlämnat en handlingsplan
med tillhörande risk- och konsekvensbeskrivning för att minska personalkostnaderna med
7,0 mnkr.
Personalkostnad/månad (tkr)

jan-19

feb-19

mar-19

apr-19

maj-19

jun-19

jul-19

aug-19

Personalkostnader 2018

37 490

49 713

50 128

52 328

52 836

51 583

40 413

50 675

Personalkostnader 2019

40 974

52 970

52 291

53 978

54 780

52 038

40 718

52 353

Personalkostnadsökning 2019

9,3%

6,6%

4,3%

3,2%

3,7%

0,9%

0,8%

3,3%

Uppföljning av verkliga personalkostnader per månad exklusive uppbokningar visar att
personalkostnaderna successivt minskat under 2019. Minskningen påvisar att beslutade
besparingar i verksamheten ger effekt. Ökningen i augusti beror sannolikt på att
minskningen av personalkostnader framförallt skett genom färre timanställda men i
augusti månad utbetalas timlön för juli som på grund av semesterperiod inte har samma
volymminskning som timlön haft under övriga månader.
I genomsnitt har timlön, fyllnad och övertid minskat med 3 200 timmar per månad 2019
vilket motsvarar cirka 20 heltidsanställda personal.
Arbetade timmar
Timlön, övertid och fyllnad 2018
Timlön, övertid och fyllnad 2019
Förändring

jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
34 240 31 200 31 930 33 970 32 650 33 950 43 320 65 594
33 910 31 070 27 170 30 190 27 420 28 880 39 370 63 139
-1,0% -0,4% -14,9% -11,1% -16,0% -14,9% -9,1% -3,7%
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Uppföljning av minskade hemtjänsttimmar 2019:
Sept-dec
2018

jan-19

feb-19

mar-19

apr-19

maj-19

jun-19

jul-19

aug-19

742
33

742
30

760
28

736
26

742
26

729
24

734
24

724
24

718
23

36 300

36 700

34 500

34 100

35 500

35 500

34 600

33 600

34 200

32 800

32 800

32 800

32 800

32 800

32 800

32 800

32 800

Personer med hemtjänst SoL
Personer med >150 tim/månad
Hemtjänsttimmar per månad

Budget hemtjänsttimmar per månad

Under 2019 har antalet hemtjänsttimmar och antalet personer med mer än 150 timmars
hemtjänst per månad minskat. Minskningen har medför en positiv ekonomisk effekt utifrån
att timanställningar, fyllnadstid och övertid minskat med 19 procent inom avdelning
kvarboende. För att uppnå budgetbalans 2019 behöver hemtjänsttimmarna minska till
32 800 timmar per månad och utförarna av hemtjänst behöver minska den totala
bemanningen med motsvarande 25 heltidstjänster.
Uppföljning av externa
konferenser & restriktivitet med utbildning/inköp
Medel

Kurser och konferenser

per
månad
2018

jan-19

feb-19

mar-19

apr-19

maj-19

jun-19

jul-19

aug-19

97 400

10 300

23 900

16 300

32 400

21 800

20 500

3 600

1 200

Stopp för externa konferenser och restriktivitet med utbildningar och inköp förväntas
medföra en besparing om cirka 1,0 mnkr 2019, dels genom lägre kostnad för kurser och
konferenser och dels utifrån att vikariebehovet minskar.
Under 2019 har nämndens kostnader för kurser och konferenser minskat från 786 tkr janaug 2018 till 130 tkr jan-aug 2019 utifrån handlingsplanens avsikter.
Uppföljning av ökade intäkter från statliga bidrag
Siffror i (tkr)
Intäkter för personlig assistans

Medel per
månad 2018

jan-19

feb-19

7 665

7 811

7 819

mar-19 apr-19
7 984

7 673

maj-19

jun-19

jul-19

aug-19

7 692

7 407

7 517

7 466

Nämnden avser att öka intäktsfinansieringen av personlig assistans utifrån att andning och
sondmatning åter ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till assistansersättning
från försäkringskassan. Lagen förväntades träda i kraft från halvårsskiftet 2019 men
förslaget har av remissinstanser kritiserats och efter lagrådets granskning ska en
proposition läggas fram till riksdagen med sikte på en lagändring den förste november
avseende hjälp med andning, förslag om sondmatning finns inte med i lagrådsremissen
och en förändring kan tidigast ske vid årsskiftet. Detta förskjuter införandet och medför att
de 2,0 mnkr som varit inkluderad i prognos avseende ökad assistansintäkt under 2019 tas
bort i samband med delårsbokslut.
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Investeringar
Budget
2019
Tkr

Delårsbokslut
2019

Prognos Avvikelse
helår
prognos/
budget 2019

Delårsbokslut
2018

Differens
2018/2019

Reinvestering
1 700

361

1 600

100

268

93

IT-utrustning

300

0

200

100

0

0

Vårdarhjälpmedel

250

165

250

0

153

12

Sängar

250

52

250

0

134

-82

Inventarier

400

88

400

0

80

8

IT-utrustning

300

0

200

100

0

0

Vårdarhjälpmedel

100

42

100

0

55

-13

Sängar

100

12

100

0

70

-58

3 400

720

3 100

300

760

-40

Inventarier

Anpassningsinvestering

Totalt utgifter

Vård- och omsorgsnämndens har använt 0,7 mnkr av investeringsbudgeten under
perioden januari – augusti 2019. Investeringsbudget prognostiserar ett överskott om 0,3
mnkr för helåret 2019 utifrån att investeringar i större utsträckning kommer ske under
september – december. Totalt prognostiseras investeringsvolymen uppgå till ungefär
samma nivå som 2018 för helåret.
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Personal

Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning
Personalsammansättning
Totalt
Handläggar- och administratörer
Ledningsarbete
Socialsekreterare
Övrigt socialt och kurativt

Antal årsarbetare Antal årsarbetare
2018 helår
2019 augusti
1 111,0
1 140,1
30,9
29,7
40,0
40,0
19,4
21,4

(bl.a. stödpedagog/behandlingsassistent)

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

28,0

28,8

4,0
219,1
30,1
62,3
431,0
245,2

5,0
213,3
29,4
73,1
444,4
255,4

P.g.a. att AID-koderna ändrats det senaste året har vissa justeringar gjort för att möjliggöra en jämförelse över tid.

Mellan årsskiftet och augusti 2019 har antalet månadsanställda ökat med 29 årsarbetare i
förvaltningen, samtidigt har tiden som arbetas av timanställda och som övertid/fyllnadslön
minskat motsvarande 20 årsarbetare. I nuläget är 83 % av anställd vårdnära personal
inom äldreomsorgen utbildade undersköterskor.
Nämnden står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera personal med tillräcklig
kompetens inom de flesta yrkeskategorier men framförallt inom yrkesgrupperna
arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor. Trots nämnda
utmaningar har man lyckats rekrytera och ökat antal anställda inom befattningen
sjuksköterskor, undersköterskor samt vårdbiträden/stödassistenter. Insatser som riktad
annonsering via sociala medier har använts för nämnda yrkesgrupper. Även arbetet med
Heltidsresan är en del av det strategiska kompetensförsörjningsarbetet för att behålla
befintlig personal samt öka antalet årsarbetare. Vidare arbetar nämnden för en samverkan
mellan förvaltning och skolor i form av (arbetsplatsförlagt lärande) i syfte att skapa
förutsättningar att fånga upp framtida personal.
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Andel timavlönade

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

Arbetad tid
Jan-juli 2018

Arbetad tid
Jan-juli 2019

1 141 521
18,4 %
1,5 %
1,3 %

1 154 508
16,6 %
1,1 %
1,1 %

Minskningen av timanställda har framförallt skett inom äldreomsorgen där framförallt
hemtjänsten lyckats minska timlön, övertid och fyllnadstid med 19 procent (19 000 timmar)
mellan 2018 och 2019. Även för äldreboenden har timlön och fyllnadslön minskat.

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

Personalomsättning
Personalomsättningen har under perioden januari till augusti 2019 minskat jämfört med
samma period föregående år. Totalt har 72 personer avslutat sin tjänst varav 10 personer
har gått i pension under perioden januari till augusti 2019. De angivna anledningarna till att
anställda slutar är differentierad men de främsta orsakerna är att medarbetarna
väljer ”annan avgångsväg”, ”annan kommun” eller ”privat verksamhet”. En djupare analys
av orsakerna är inte möjlig på övergripande nivå i bokslutet. För tillfället finns en bra
arbetsmarknad med god tillgång till arbete för de flesta av nämndens yrkesgrupper.

Personalomsättning

Jan-Aug 2017

Jan-Aug 2018

Jan-Aug 2019

5,0 %

6,4 %

5,0 %

(exklusive pensionsavgångar)
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I Göteborgsregionens personalhälsorapport för 2018 har Alingsås näst lägst
personalomsättning för undersköterskor i Göteborgsregionen där medelkommunen hade
en personalomsättning om 11,3 procent 2018 exklusive pensionsavgångar.

Kompetensutveckling
Under 2019 har i den ekonomiska handlingsplanen en åtgärd varit att minska kostnaden
för kurser och konferenser, totalt för perioden januari-augusti 2019 har kostnaden per
anställd minskat med 80 procent till 108: - per anställd.
En stor del av utbildningsinsatserna i förvaltningen kommer därmed inte genomföras
under 2019 utifrån åtgärder i den ekonomiska handlingsplanen. Kompetensnivån inom
förvaltningen bedöms i stora drag kunna bibehållas vid en tillfällig minskning av
utbildningsinsatserna under ett kalenderår. En långsiktig minskning av utbildningar kan
däremot leda till flera negativa effekter för verksamheten.

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

Arbetsskador och tillbud
Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ

2018

2019

Differens 2018-2019

Tillbud

257

259

2

Arbetsskador

116

94

-25

Antalet inrapporterade arbetsskador är 94 stycken under perioden. Det innebär ett minskat
antal arbetsskador jämfört med samma period förra året. Antalet tillbud var 259 stycken
vilket är en mindre ökning jämfört med samma period 2018. De vanligaste tillbuden är
orsakat av annan person (64 stycken) och den vanligaste åtgärden är yttrande/
arbetsledarens yttrande (28 %). De vanligaste arbetsskadorna är skadad av person (29
stycken) och den vanligaste åtgärden är anteckning/minnesanteckning (15%).
Nämnden har fortfarande relativt få rapporterade tillbud och arbetsskador i förhållande till
storleken på verksamheten. Nya rutiner för tillbud och arbetsskaderapportering är
implementerat vilket framöver kan leda till en större anmälningsfrekvens.
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Sjukfrånvaro
2018

2019

Differens
2018-2019

1-14 dagar

3,14%

3,34%

0,20%

1-59 dagar

4,25%

4,71%

0,46%

> 60 dagar

4,18%

3,27%

-0,91%

< 29 år

5,85%

4,90%

-0,95%

30-39 år

5,99%

6,23%

0,24%

40-49 år

8,54%

6,67%

-1,87%

50-55 år

12,53%

12,76%

0,23%

> 56 år

8,42%

8,93%

0,51%

Kvinnor

8,91%

8,28%

-0,63%

Män

4,58%

5,66%

1,08%

Totalt

8,29%

7,89%

-0,40%

Under 2019 har den totala sjukfrånvaron minskat för vård- och omsorgsnämnden, dock
har korttidssjukfrånvaron och sjuklönekostnaden ökat. Sammantaget har kostnaden för
sjuklön (exklusive arbetsgivaravgifter) under januari – augusti 2019 ökat med 68 tkr per
månad till 749 tkr per månad i genomsnitt jämfört med samma period 2018.
I Göteborgsregionens personalhälsorapport för 2018 har Alingsås näst lägst sjukfrånvaro
för personal inom vård & social omsorg i Göteborgsregionen. Medelkommunen i
Göteborgsregionen hade en sjukfrånvaro om 10,3 procent 2018. Att den totala
sjukfrånvaron minskat ytterligare i Alingsås 2019 är mycket positivt.
Under 2019 är precis som 2018 sjukfrånvaron högst bland medarbetare mellan 50-55 år
och lägst i åldersgruppen under 29 år.
För att förebygga och åtgärda ohälsa och olycksfall arbetar förvaltningen aktivt med
sjukfrånvaro och samtliga chefer har målvärden kring total sjukfrånvaro och
korttidssjukfrånvaro. Chefer arbetar tillsammans med HR-konsulter och går regelbundet
igenom aktuella rehabiliteringsärenden.
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Sammanfattande analys delårsbokslut
Vård- och omsorgsnämndens verksamhet präglas 2019 av flera stora utmaningar inom
såväl personal som volym och ekonomi. Det är fortsatt svårt att rekrytera personal och
kompetensförsörjningen är en av nämndens största utmaningar de kommande åren. Inom
de vårdnära yrkesgrupperna förväntas cirka 140 personal behöva ersättas bara utifrån
pensionsavgångar de närmaste fem åren enligt nedan tabell.

Anställda 60 - 64 år

Undersköterska

Vårdbiträde

Stödassistent

Pers assistent

74

16

23

28

Ytterligare en utmaning är att balansera de ökade behoven inom nämnden med de
ekonomiska resurserna. Nämnden arbetar 2019 med en handlingsplan för att minska
kostnaderna med 25 mnkr samtidigt som fler blir äldre och nya boendeplatser behöver
skapas. Ett viktigt led för att uppnå en god ekonomi och en god samhällsservice är att rätt
antal boendeplatser finns tillgängliga, vilket är en prioriterad fråga för nämnden.
En mycket positiv ekonomisk effekt har uppnåtts inom utjämningssystemet av LSSkostnader där arbetet att säkerställa insatser, kostnader och uppstart av nya verksamheter
så att de inkluderas i utjämningen medfört att bidraget till Alingsås kommun ökat med 19,3
mnkr under en tvåårsperiod.
Nämnden fortsätter sin strävan mot en god kvalitet. Under de senaste åren har kvalitén i
verksamheten förbättrats och 2018 svarar 90 procent av målgruppen äldre på särskilt
boende samt mottagarna av hemtjänst att de är ganska eller mycket nöjda sammantaget
med sitt boende och sin hemtjänst. Detta är högst resultat bland kommunerna inom
Göteborgsregionen. Även brukarundersökningen för funktionsstöd visar hög grad av
nöjdhet.
En stor utmaning och samtidigt en stor möjlighet är att heltid behöver bli norm i
verksamheten och fler behöver arbeta mer för att klara åtaganden utifrån den
demografiska utvecklingen. Idag finns i förvaltningen en outnyttjad resurs motsvarande
cirka 130 årsarbetare i deltidsarbetande vårdnära personal.
Verksamhetens kvalitet ligger i personal med god kompetens och tillgången på sådan är
ingen självklarhet längre. Att ta vara på digitaliseringens möjligheter är därför nödvändigt
samt se över vilka kompetenser som gör vad i verksamheten. För att tillfredsställa behovet
av kompetent och utbildad personal i verksamheten samt erbjuda en attraktiv arbetsplats
med en god arbetsmiljö krävs ett aktivt arbete från såväl nämnd som kommunledning.
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Överförmyndarnämnden
Protokoll
2019-09-10

§ 21 2019.010 ÖN

Delårsbokslut 2019 för Överförmyndarnämnden
Ärendebeskrivning
Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska kommunfullmäktige följa upp ekonomi, verksamhet
och personal vid tre tillfällen per år. Den 31 augusti var brytpunkten för årets andra prognos,
delårsbokslutet. Överförmyndarnämnden har då att följa upp hur arbetet med de åtaganden
som antagits i samband med Flerårsstrategi 2018-2020 fortlöper, samt ge prognos för hur
årets förväntas bli avseende de sista fyra månaderna. Delårsrapporten för
överförmyndarnämnden behandlar endast ekonomi och verksamhet eftersom nämnden inte
har någon anställd personal.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 september lämnat följande yttrande:
Överförmyndarnämnden prognostiserar vid delårbokslut ett positivt resultat + 367 i
förhållande till budget. Detta beror på lägre kostnad för utbetalade arvoden till
ställföreträdare. Antal ärenden har minskat något sedan vårbokslut, samtidigt som ett antal
ärenden utreds av tingsrätten och kan komma att öka antalet ärenden igen. Detta följs upp i
årsbokslut.
Arbete med att granska årsräkningar kommer enligt prognos att vara slutfört innan
september månads utgång. Arbete fortgår under året med att komma ifatt med
myndighetsutövning och att gå igenom alla pågående ärenden och dokumentation i akter,
samt att avsluta akter och flytta akter från närarkiv till slutarkiv.
Om årets resultat ligger fast, ser förutsättningar för 2020-2021 bättre ut än tidigare. Den
beslutade ramen täcker som det ser ut idag, ändå inte nuvarande verksamhet. Det finns ett
underskott att ta hand om och överförmyndarnämnden kommer att behöva vidta åtgärder för
2020. Den åtgärd som nämnden kan vidta är att minska personalresurser för handläggning
av ärenden.
Beslut
Överförmyndarnämndens beslut:
Delårsbokslut Överförmyndarnämnden 2019 godkänns.
Expedieras till
KS, KLK ekonomi

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Delårsbokslut Överförmyndarnämnden 2019
Verksamhet
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt föräldrabalken, lagen (2005:429)
om god man för ensamkommande barn och vad som i övrigt i lag eller annan författning
åligger överförmyndarnämnd.
Överförmyndarnämndens huvuduppdrag framgår i överförmyndarnämndens reglemente,
som är beslutad av kommunfullmäktige. Överförmyndarnämnden ska se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan
finna i lag eller annan författning samt bestämmelserna i reglemente.
Överförmyndarnämndens verksamhet är en kommunal och obligatorisk tillsynsmyndighet.
Huvudsaklig verksamhet
Överförmyndaren ska skydda underåriga och vuxna, som helt eller delvis saknar
beslutskompetens, från rättsförluster. Alingsås kommun har en överförmyndarnämnd med
uppgift att förvalta denna kommunala funktion.
Kommunens överförmyndare är en tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över ställföreträdares
verksamhet i kommunen. Överförmyndarens huvudsakliga uppgifter är:
-

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

Överförmyndarnämnden i Alingsås har idag tre handläggare som hanterar tillsyn för
nämndens räkning. Vad avser det huvudsakliga uppdraget fortlöper verksamheten enligt
plan. Arbete med att granska årsräkningar pågår för fullt och per 2019-08-31 är 90%
granskade. Arbetet ligger därmed för första gången på flera år i fas och fortgår enligt plan
och beräknas i dagsläget vara klart senast vid september månads slut.
I våras gjorde Länsstyrelsen årlig tillsyn i Alingsås. I tillsynen riktades återigen kritik till
Alingsås kommun för brister i ärendehantering och myndighetsutövning, samt att
överförmyndarnämnden inte fullgjort skyldighet att lämna statistikuppgifter till Länsstyrelsen.
Detta är brister som kvarstår sedan 2018 års tillsyn, fastän vissa förbättringar kunde
konstateras. Verksamheten behöver säkerställa rutiner, samt komma ifatt med att säkerställa
och granska alla akter och pågående ärenden. Det behövs en total genomgång av alla
pågående ärenden för att säkerställa att det finns korrekta beslut i alla ärenden och inte
saknas något beslutsunderlag i akter, samt gallra avslutade ärenden i
kommunledningskontorets närarkiv. Detta är delar av myndighetsutövning som har fått
nedprioriteras under tidigare år, när det var stort tillflöde av nya ärenden.
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Några omvärldsfaktorer som särskilt ska påverka nämndens verksamhet under perioden har
inte kunnat identifieras. Statskontoret har granskat Länsstyrelsens tillsyn över
överförmyndarverksamheten och har lyft fram ett antal punkter på förbättringsförslag för att
Länsstyrelsen ska ha likvärdig tillsyn i hela landet. Det är i fortfarande oklart hur dessa
förslag kommer att påverka Överförmyndarnämndens verksamhet i Alingsås.
Utveckling under 2010 –talet har varit att antal ställföreträdare i Alingsås har ökat kraftigt från
353 st 2013 till 507 st 2018.
Ställföreträdarskap
God man vuxna
Förvaltare vuxna
Legala förmyndare
Förordnat förmyndare
Ensamkommande barn
Totalt

2018-12-30
295
47
118
22
25
507

2019-04-30
301
53
116
24
11
505

2019-08-31
285
43
115
24
10
477

Antal ärenden har minskat något sedan vårbokslut, 2019-04-30, främst beror detta på att
personer som haft god man avlidit. Samtidigt finns ett antal nya ansökningar hos tingsrätten
vilket kommer öka antalet godmanskap igen. I övrigt är förändringarna små och antal
ärenden ligger i linje med vårbokslutets nivåer. Detta följs upp i årsbokslutet.
I genomförd risk- och konsekvensanalys kvarstår de risker som framkommit med att
upprätthålla rättssäkerhet inom nämndens verksamhet och krav på ekonomisk
effektivisering, samt den kritik som Länsstyrelsen återigen givit kommunen med nuvarande
handläggning. I beslutad ram för 2020 ska överförmyndarnämndens verksamhet minska med
928 tkr dvs en minskning med 17%. Det kommer förhoppningsvis finnas ett utrymme att
minska kostnaden för arvode under 2020, utifrån nuvarande prognos kring arvode. Dock
kvarstår osäkerhet kring de nya ärenden som ligger hos tingsrätten. Uppdatering av Wärna
kommer till största delen att vara genomförd 2019, vilket medför att denna kostnad inte
kvarstår 2020.
Utöver den enda kostnadsposten som går att påverka den kostnad som finns för inhyrd
personal från kommunledningskontoret. Den största delen utgörs av handläggare och om
antalet handläggare minskar får det stora konsekvenser för hur kommunen kan upprätthålla
myndighetsutövning och rättssäkerhet. Det kan eventuellt finnas möjligheter till
kommunsamverkan med närliggande kommuner, något som kommer att utredas under året,
Innan sommaren träffade överförmyndarnämndens handläggare och chef, Lerums
överförmyndarverksamhet Under hösten kommer samverkan ske kring rutiner och blanketter
för att minska administration.

Page 402 of 447

Åtagande
Överförmyndarnämnden har två åtaganden antagna i flerårsstrategi 2019-2021.
Arbete pågår med att fullgöra åtaganden.
-

ÖFN åtar sig att följa ärendeutveckling och ny lagstiftning rörande ersättning gällande
alla former av ställföreträdskap.
Kommentar: Arbetet med åtagandet är påbörjat och bedöms genomföras under
2019. Nämnden fattade den 12 februari, § 6, beslut om arvoden och ersättningar till
förmyndare, gode män och förvaltare i Alingsås kommun.

-

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

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

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

-

Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå
möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
Kommentar: Nämnden kommer under året att implementera Platina sekretessmodul
kring sekretessärenden. Uppdateringen av verksamhetssystemet Wärna innebär
effektiviseringar inom många administrativa områden, däribland utbetalning av
arvode till ställföreträdare och hantering av årsräkningar.
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-

Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en strategi for hur digitala lösningar
genom exempelvis artificiell intelligens kan införas i syfte att minska administrationen.
Kommentar: Nämnden fortsätter omvärldsbevaka utvecklingen av digitala lösningar
att använda sig av i sin verksamhet. Verksamhetssystemet Wärna uppdaterades
under senvåren men alla bitar är inte på plats ännu. Uppdateringen väntas göra
handläggningen mer digitaliserad och effektiv. Uppdateringen väntas blir klar innan
årets slut.

-

Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga
former använda sig av medborgardialog.
Kommentar: Diskussioner har påbörjats kring lämpliga former av medborgardialog
att använda inom överförmyndarnämndens område. Överförmyndarnämnden har inte
arbetat med demokratifrågor, utifrån att överförmyndarnämnden är en
tillsynsmyndighet och inte bedriver någon verksamhet utöver handläggning av
ärenden.

-

Samtliga nämnder får i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den
kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen.
Kommentar: Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som inte bedriver
någon verksamhet utöver handläggning av ärenden vilket försvårar anställning av
personer med lönestöd.

-

Samtliga nämnder får i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU,
om det inte medför bestående kostnader.
Kommentar: Nämnden undersöker olika möjligheter till extern medfinansiering, ännu
har inga sådana möjligheter identifierats.

-

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett
integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade
integrationsarbete.
Kommentar: Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som inte bedriver
någon verksamhet utöver handläggning av ärenden.

Intern kontroll
Kontrollmoment:
-

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

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

Verksamhetens intäkter

Budget
2019

Delårsbok Prognos
slut 2019
helår

Avvikelse
Delårsbokslut Differens
prognos/budget 2018
2018/2019
2019

0

26

26

26

147

-121

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-2 892
0
-2 100
-474

-1 863
-3
-1 442
-243

-2 485
-6
-2 147
-487

407
-6
-47
-13

-1 983
0
-1 221
-61

121
-3
-221
-182

Verksamhetens kostnader

-5 466

-3 551

-5 125

341

-3 266

-285

Verksamhetens
nettokostnader

-5 466

-3 525

-5 099

367

-3 118

-406

5 466
0

3 644
0

5 466
0

0
0

3 601
0

43
0

0

119

367

367

483

-364

Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

Prognosen per helår uppgår till +367 tkr. Resultat för bokslutsperioden uppgår till 119 tkr.
Överförmyndarnämndens kommunbidrag uppgår till 5,5 mnkr för 2019, en ökning på 1,1
procent eller 64 tkr jämfört med föregående år. Ökningen handlar enbart om kompensation
för index.
De största avvikelserna gentemot motsvarande period föregående år är köp av tjänst och
övriga kostnader och det handlar framförallt om införandet av ett nytt IT-system. Att
intäkterna är lägre är främst kopplat till en lägre volym av ställföreträdarskap för vilka
Migrationsverket har betalat ut ersättning för och det är även till största del förklaringen till att
personalkostnaderna minskar med motsvarande belopp.
Jämfört med vårbokslut förbättras prognos med 348 tkr. Detta handlar i princip uteslutande
om lägre utbetalning av arvode för ställföreträdarskap som Överförmyndarnämnden
finansierar än vad som tidigare har ingått i prognosunderlaget.
Kommentarer per prognostiserad kontogrupp
Prognos för verksamhetens intäkter är en budgetavvikelse om 26 tkr och handlar om en
realisering av ett statsbidrag som hör till tidigare period. Inga intäkter var budgeterade
Personalkostnader förväntas generera ett överskott om 407 tkr. Överförmyndarnämnden
har ingen egen personal och utfallet handlar i stället om ersättning till ställföreträdare och
politiker. Att överskottet avviker beror till stor del på att det tillfälliga kommunbidrag på 1 mnkr
som tilldelats nämnden riktat mot att täcka kostnader för ensamkommande barns
ställföreträdare. Även om det tidigare har funnits ett behov att tillskjuta medel för denna typ
av ställföreträdarskap tidigare har behovet kraftigt minskat och ligger på runt 12 % av
kommunbidraget.
Lokalhyror är en obudgeterad post och kostnaderna som dels finns i resultatet och dels
förväntas komma är lokaler för utbildning av ställföreträdare.Köp av tjänst förväntas
generera ett underskott om 47 tkr. Förklaringen är återkommande men obudgeterade
kostnader för befolkningsregister och läsplattor.
Övriga kostnader förväntas överskrida budget med 13 tkr.
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Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

Inkomster
Investering
-varav exploatering
Exploatering
TOTALT INKOMSTER

Budget Delårsbokslut Prognos helår Avvikelse Delårsbokslut Differens
2018
2018/2019
2019
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

Överförmyndarnämnden har inga förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid.
Investeringar
Överförmyndarnämnden har inga investeringar
Personal
Överförmyndarnämnden har ingen anställd personal, handläggartjänster och administrativt
stöd köps av kommunledningskontoret.
Sammanfattande analys av delårsbokslut
Överförmyndarnämnden prognostiserar vid delårbokslut ett positivt resultat + 367 i
förhållande till budget. Detta beror på lägre kostnad för utbetalade arvoden till
ställföreträdare. Antal ärenden har minskat något sedan vårbokslut, samtidigt som ett antal
ärenden utreds av tingsrätten och kan komma att öka antalet ärenden igen. Detta följs upp i
årsbokslut.
Arbete med att granska årsräkningar kommer enligt prognos att vara slutfört innan
september månads utgång. Arbete fortgår under året med att komma ifatt med
myndighetsutövning och att gå igenom alla pågående ärenden och dokumentation i akter,
samt att avsluta akter och flytta akter från närarkiv till slutarkiv.
Det är fortfarande stor osäkerhetsfaktor kring antal ärenden och om trenden med fortsatt
ökat antal ärenden kommer att fortsätta, eller om det är ett trendbrott. Om årets resultat
ligger fast, ser förutsättningar för 2020-2021 bättre ut än tidigare. Den beslutade ramen
täcker som det ser ut idag, ändå inte nuvarande verksamhet. Det finns ett underskott att ta
hand om och överförmyndarnämnden kommer att behöva vidta åtgärder för 2020. Den
åtgärd som nämnden kan vidta är att minska personalresurser för handläggning av ärenden.
De risker som framkom i genomförd risk- och väsentlighetsanalys finns för organisation 2020
-2021 och kring den ramminskning som beslutats för 2020 -2021. Det finns idagläget inget
som tyder på att antalet ärenden ska minska till samma nivå som 2013.
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AB Alingsås Rådhus Styrelse
Protokoll
2019-10-02

§ 21 2019.012 ABAR

Delårsbokslut 2019 för AB Alingsås Rådhus
Ärendebeskrivning
Ett delårsbokslut för AB Alingsås Rådhus (ABAR) är upprättat for moderbolaget.
Delårsbokslutet för moderbolaget ingår som en del i kommunkoncernens sammanställda
delårsbokslut.
Beredning
VD har i skrivelse den 26 september 2019 lämnat följande yttrande:
Verksamheten har sedan 2018 varit relativt begränsad och innebär huvudsakligen frågor av
moderbolagskaraktär. Bolaget har inga anställda utan kommunledningskontoret fakturerar för
utförda ekonomi- och lönetjänster samt för VD-kostnader. Lights in Alingsås bedrivs sedan
2018 av Alingsås Energi Nät AB och projektet Passivhuscentrum är nedlagt sedan årsskiftet
2017/2018.
Bolagets intäkter uppgår till 0,9 mnkr att jämföra med 1,4 mnkr motsvarande period 2018 och
består av fakturerade administrationskostnader till dotterbolagen. Föregående år hade
bolaget en del intäkter avseende främst avslut av projekt hänförliga till Passivhuscentrum
och Lights in Alingsås.
Kostnadssidan om ca 1,4 mnkr (2,1 mnkr) är främst hänförlig till förekommande
administrations- och konsulttjänster i egenskap av moderbolag i kommunkoncernen.
Räntekostnaderna uppgick för perioden till 2,6 mnkr (2,6 mnkr) inklusive kommunens
räntepåslag.
Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till -3,1 mnkr (-3,4 mnkr). Bolaget har inte
investerat under perioden och prognostiseras inte investera något under 2019.
Moderbolagets resultat för 2019 före skatt prognosticeras till ett positivt resultat på ca 2 mnkr
före skatt men efter budgeterat koncernbidrag om 6,6 mnkr från Alingsås Energi Nät AB.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

AB Alingsås Rådhus Styrelse
Protokoll
2019-10-02

ABAR § 21, forts
Bolaget är involverat i två processer med Skatteverket, där Skatteverket ifrågasatt avdrag för
kostnader och moms avseende verksamheten Lights in Alingsås och projekt
Passivhuscentrum. Det ena målet (Passivhuscentrum) är överlämnat till Kammarrätten för
avgörande och det andra (Lights) överklagades till Högsta Förvaltningsrätten i syfte att
erhålla ett prövningstillstånd. Högsta Förvaltningsrätten meddelade nyligen att
prövningstillstånd inte erhållits. Kostnader avseende Lights-processen är bokförda under
2018.
En eventuell dom i ärendet avseende Passivhuscentrum under hösten 2019 kan innebära
kostnader om ytterligare ca 0,6 mnkr.
Beslut
Styrelsens beslut:

Upprättat delårsbokslut för AB Alingsås Rådhus per den 31 augusti 2019 godkänns.
Expedieras till
Klk-ek

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Bilaga

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

Delår
2019-08-31

Delår
2018-08-31

900
0
900

911
539
1 450

0
-1 311
-47
-20
0
-1 378

-210
-1 875
-31
-34
0
-2 150

-478

-700

Resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
- räntekostnader

0

0

-2 599

-2 659

Resultat efter finans. poster

-3 077

-3 359

Delår

Delår

2019-08-31

2018-08-31

405 312
52
405 260
2 713
200
0
2 513
0
408 025

405 654
89
405 565
9 471
200
25
9 246
0
415 125

79 659
48
326 572
1 746
408 025

81 718
0
332 708
699
415 125

Balansräkning (tkr)

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

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa Eget kapital och skulder
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Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-25

§ 193
Tertialrapport
Ärende
Enligt tertialrapporten 20190831 uppgår periodens resultat före
bokslutsdispositioner och skatt till -10 tkr.
Resultat 20190831 jämfört med 20180831
Resultatet per 20190831 är 175 tkr högre är motsvarande period 180831.
Kostnaderna har ökat något, liksom intäkterna från dotterbolagen.
Prognos 2019 per 20190831 jämfört med budget 2019
Prognosticerat helårsresultat uppgår till 2 tkr innan bokslutsdispositioner och
skatt att jämföra med budget 2019 på 49 tkr.
Beslut
Styrelsen godkänner tertialrapport per 20190831 för Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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8

559075-0401 Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
Tertialrapport 20190831

RESULTATRÄKNING
FÖR DEL AV VERKSAMHETSÅR 1/1 - 31/8
(Belopp i tkr)

Not

2019-08-31

2018-08-31

1 490

1 029

1 490

1 029

-1 500

-1 213

-10

-184

-

-1

-

-1

-10

-185

-

-

-10

-185

Nettoomsättning
Verksamhetsintäkter

2

Summa nettoomsättning

Verksamhetskostnader
Centrala administrations- och försäljningskostnader

2,3,4

Rörelseresultat
Räntekostnader och liknande kostnader

5

Finansnetto

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner och skatt
Uppskjuten skatt

Årets resultat

6,7

Page 411 of 447

559075-0401 Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
Tertialrapport 20190831

BALANSRÄKNING
Per 31/8
(Belopp i tkr)
TILLGÅNGAR

Not

2019-08-31

2018-12-31

8
6,7

272 210
315

272 210
315

272 525

272 525

27
130

99
31

641

382

798

512

273 323

273 037

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skatt
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

9
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559075-0401 Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
Tertialrapport 20190831

BALANSRÄKNING
Per 31/8
(Belopp i tkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2019-08-31

2018-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital

50

50

Summa bundet eget kapital

50

50

271 070
-10

271 310
-240

Summa fritt eget kapital

271 060

271 070

Summa eget kapital

271 110

271 120

73
51
1 881
208

87
429
1 249
152

2 213

1 917

273 323

273 037

Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad resultat
Årets resultat

10

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

Summa eget kapital och skulder

11
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559075-0401 Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
Tertialrapport 20190831

RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL
Per 31/8
(Belopp i tkr)

Förändringar i Eget Kapital
Aktiekapital

Balanserad resultat

Nyemission
Aktieägartillskott
Årets resultat
Utgående balans 2018-12-31

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott
Anges ej i delårsbokslutet
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Årets resultat

Summa

559075-0401 Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
Tertialrapport 20190831

KASSAFLÖDESANALYS
(belopp i tkr)
Not

2019-08-31

2018-12-31

-10
123

-299
-1
-19

113

-319

98
-14
62
259

428
87
196

-

-

-

-

-

-61
-61

259
382
641

135
247
382

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster inkl
extraordinära poster
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Ökning/Minskning övriga fordringar
Ökning/Minskning leverantörsskulder
Ökning/Minskning övriga rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av aktier i dotterföretag

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella
fordringar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut*
Vid belopp på likvida medel avses externt konto.
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559075-0401 Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
Tertialrapport 20190831

Not 1 Redovisningsprinciper och noter
Allmänna redovisningsprnciper
Årsredovisning för 2018 har upprättats med
tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3),
det så kallade K3-regelverket. Övergången till K3 gjordes 2013.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagit upp till verkligt värde av det som erhållits eller kommer
att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avdrag har gjorts för handelsrabatter,
mängdrabatter och liknande prisavdrag.
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet enligt kapitel 11
i BFNAR 2012:1.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderas utifrån anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod.

Fordringar
Fordringar är upptagna till det belopp som efter individuell prövning
beräknas att bli betalt.
Likvida medel
Som likvida medel klassificieras kassa- och banktillgodohavanden
exklusive koncernkonto.
Skulder
Skulder upptas till nominella belopp.
Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid
tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell
skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt
år. Hit hör även att bolaget tillämpar justering av aktuell
skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt
beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt
i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga
värden på tillgångar och skulder. Effekterna redovisas i
noterna 6 och 7.
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559075-0401 Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
Tertialrapport 20190831

NOTER
Not 2 Nettoomsättning (tkr)

2019-08-31

Förvaltningsintäkter
Övriga intäkter
Totalt

2018-08-31

1 473
17
1 490

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

2019-08-31

1 028
1
1 029

2018-08-31

Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar

927
927

647
647

Sociala avgifter enligt lag och avtal

315

208

185
185

161
161

1 427

1 016

Pensionskostnader:
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Totala löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Avtal med VD
Enligt bolagets avtal med VD är uppsägningstiden från båda parter 3 månader. Vid uppsägning från bolagets sida
skall lön utgå under uppsägningstiden, Därutöver skall avgångsersättning utgå motsvarande 12 månadslöner
exklusive semesterersättning. Anställningsavtal upphör utan föregående uppsägning den sista dagen den månad
VD uppnår 65 år.

Not 4 Ersättning till revisorerna (tkr)

2019-08-31

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsnära tjänster
Biträde till lekmannarevisor
Av kommunen vald lekmannarevisor
Revisionsuppdrag
Summa

2018-08-31

20
30

70
-

2
52

70

Med revisionsuppdrag och revisionsnära tjänster avses granskning av årsredovisningen och bokföringen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, vidare avses arbetsuppgifter som det ankommer
på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 5 Räntekostnader och liknande kostnader (tkr)

2019-08-31

2018-08-31

Övriga räntekostnader

-

1

Summa

-

1
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NOTER
Not 6 Skatt på årets resultat (tkr)

2019-08-31

2018-08-31

2019-08-31

2018-08-31

Anges ej i delårsbokslutet

Not 7 Uppskjuten skattefordran (tkr)
Anges ej i delårsbokslutet

Not 8 Specifikation av andelar i koncernföretag
Företag

Kapitalandel

AB Alingsåshem

Röstandel

100%

100%

Org. Nr

Säte

AB Alingsåshem

556401-2374

Alingsås
kommun

Företag

Kapitalandel

Röstandel

Fabs AB

Fabs AB

100%
Säte

556048-9162

Alingsås
kommun
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100 000
Eget kapital
334 210

100%

Org. Nr

Antal andelar

Antal andelar
600 000
Eget kapital
205 774

2019-08-31

2018-12-31

162 210

162 210

Årets resultat
45 377

2019-04-30

2018-12-31

110 000

110 000

Årets resultat
18 278

559075-0401 Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
Tertialrapport 20190831

NOTER
Not 9 Likvida medel (tkr)

2019-08-31

2018-12-31

Kassa och bank

641

382

Summa

641

382

Not 10 Förslag till vinstdisposition (tkr)

2019-08-31

Till årsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt
Styrelsen föreslår årsstämman besluta att överföra i ny räkning
Totalt
Anges ej i delårsbokslutet

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter (tkr)

2018-12-31

-

-

-

-

2019-08-31

2018-12-31

Upplupna löner
Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

127
62
19
-

53
16
83

Summa

208

152

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8

Sammanträdesdatum

2019-09-25

§ 216
Tertialrapport
Ärende
Enligt tertialrapporten 20190831 uppgår periodens resultat före
bokslutsdispositioner och skatt till 45 377 tkr.
Bokfört värde på förvaltningsfastigheterna är 1728 292 tkr och pågående ny- och
ombyggnationer uppgår till 97 484 tkr. Pågående arbeten fördelar sig främst på
följande projekt:
 Pumpan, 26 ungdomsbostäder, byggnation
 Bjärkegården, 18 äldrebostäder, byggnation. Ytterligare 10
äldrebostäder, projektering
 Brogården, lägenheter, projektering
Materiella anläggningstillgångar är tagna i bruk under perioden till ett värde av
103 689 tkr.
Resultat 20190831 jämfört med 20180831
Resultatet per 190831 är ca 9,8 Mkr bättre än motsvarande period 180831.
Nettoomsättningen har per 190831 ökat med 25,9 Mkr jämfört med föregående
år. Hyresintäkterna ökar beroende av den årliga hyreshöjningen, minskat
hyresbortfall samt färdigställd nybyggnation av 53 lägenheter. Ökningen inom
förvaltningsintäkterna kommer sig av Alingsåshems förvaltning av Fabs
fastigheter som trädde i kraft 180901 i samband med sammanslagningen av
bolagen och är koncernintern.
De totala fastighetskostnaderna är i paritet med föregående år, skillnaden utgörs
främst av Kostnader för extern förvaltning som är koncernintern. Inom
driftskostnader har taxebundna kostnader ökat något samtidigt som lokal
administration och reparationer minskat. Räntekostnaderna har minskat med
0,9 Mkr.
Prognos 2019 per 20190831 jämfört med budget 2019
Prognosen 2019 baseras på nya organisationen. Budgeten 2019 baserades på den
tidigare organisationen, varför vissa poster skiljer sig åt mellan budget och
prognos.
Intäkter
Intäkterna prognosticeras öka med 39,2 Mkr till 297,7 Mkr under 2019 jämfört
med budget. Ökningen beror på ökade hyresintäkter, 8,9 Mkr, och ökade övriga
intäkter, 30,3 Mkr. Ökningen av hyresintäkterna beror delvis på en högre årlig
hyreshöjning än budgeterat, men även på ett minskat hyresbortfall. De ökade
förvaltningsintäkterna är en följd av nya organisationen och är koncerninterna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9

Sammanträdesdatum

2019-09-25

Kostnader
De totala fastighetskostnaderna prognosticeras minska ca 0,6 Mkr till 74,1 tkr
under 2019, en marginell minskning. Inom begreppet fastighetskostnader
återfinns taxebundna kostnader som generellt sett ökar, medan reparationer och
skötsel förväntas minska jämfört med budget.
Personalkostnader ökar med 18,1 Mkr som en följd av nya organisationen.
Centrala administrations- och försäljningskostnader ökar med 13,1 Mkr som en
följd av nya organisationen och av kostnadsförda projektkostnader i samband
med avbruten projektering.
Av- och nedskrivningar ökar med 2,5 Mkr jämfört med budget. Det utgörs av en
nedskrivning på Pumpan som färdigställs september 2019.
Räntan förväntas minska med 9,6 Mkr jämfört med budget.
Skatt prognostiseras och budgeters inte.
Prognostiserat helårsresultat uppgår till 31,1 Mkr innan bokslutsdispositioner
och skatt att jämföra med budget 2019 på 30,1 Mkr. Det innebär en ökning med 1
Mkr mot budget. Sammanfattningsvis förklaras skillnaden mot budget främst av
minskade räntekostnader och en utebliven vinst från försäljning av
anläggningstillgångar samt projektkostnader.
Beslut
Styrelsen godkänner tertialrapport per 20190831 för AB Alingsåshem.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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RESULTATRÄKNING
FÖR DEL AV VERKSAMHETSÅR 1/1 - 31/8
(Belopp i tkr)
Not

2019-08-31

2018-08-31

175 005
24 113

168 640
4 593

199 118

173 233

-67 691
-13 415
-2 788
-33 598
-19 523

-71 303
-13 613
-2 654
-31 856
-

Summa fastighetskostnader

-137 015

-119 426

Bruttoresultat

62 103

53 807

-4 947

-5 524

370
-407

40
-111

57 119

48 212

99
-11 841

65
-12 745

Finansnetto

-11 742

-12 680

Resultat efter finansiella poster

45 377

35 532

-

-

45 377

35 532

Nettoomsättning:
Hyresintäkter
Förvaltningsintäkter

2

Summa nettoomsättning

Fastighetskostnader:
Driftskostnader
Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Av- och nedskrivningar i fastighetsförvaltningen
Kostnader extern förvaltning

Centrala administrations- och försäljningskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader

3

4

5,6,7
8
9

Rörelseresultat
Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader

10
11

Bokslutsdispositioner och skatt
Bokslutsdispositioner
Uppskjuten skatt

12
12,14

Årets resultat
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BALANSRÄKNING
Per 30/4
(Belopp i tkr)
TILLGÅNGAR

Not

2019-08-31

2018-12-31

15
16
17

1 728 292
3 916
97 484

1 657 956
4 316
105 418

110

110

1 829 802

1 767 800

94

125

2 530
27 849
582
2 514

2 222
27 938
186
2 541

-

-

33 569

33 012

1 863 371

1 800 812

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Inventarier, Maskiner
Pågående ny- och ombyggnationer
Finansiella anläggningstillgångar:
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Material
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Fordringar fastighetskoncernen
Övriga fordringar
Skattefordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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BALANSRÄKNING
Per 31/8
(Belopp i tkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2019-08-31

2018-12-31

10 000
37 889
47 889

10 000
37 889
47 889

185 734
55 210
45 377
286 321

156 258
55 210
29 476
240 944

334 210

288 833

824

824

824

824

27 915

27 915

Skulder till kreditinstitut

-

-

Summa långfristiga skulder

-

-

12 237
1 464 239
961
5 691
17 294

17 313
1 444 757
494
4 828
15 848

1 500 422

1 483 240

1 863 371

1 800 812

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (100 000 aktier)
Reservfond

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Erhållna aktieägartillskott
Årets resultat

20

Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Överavskrivningar maskiner och inventarier
Periodiseringsfond

Avsättningar
Uppskjutna skatter

14

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till Alingsås kommun
Skulder till kommunala bolag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

19

21
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KASSAFLÖDESANALYS
(belopp i tkr)
2019-08-31

2018

57 119
34 237
-316

56 489
50 164
27 328

100
-11 841
-396
78 903

93
-19 550
114 524

31
-356
89
-5 076
6 107

-28
-819
1 555
2 245
-7 576

79 698

109 901

-96 642
718

-138 156
1 895

-95 924

-136 261

16 226
-

24 603
-

16 226

24 603

0
0
0

-1 757
1 757
0

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster inkl extraordinära poster
Avskrivningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Minskning/Ökning varulager
Minskning/Ökning hyres- och kundfordringar
Ökning/Minskning övriga fordringar
Minskning/Ökning leverantörsskulder
Ökning/Minskning övriga rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Erhållna aktieägartillskott
Lämnat koncernbidrag

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början*
Likvida medel vid årets slut*
*Likvida medel på koncernkontot redovisas till noll kronor p.g.a. underskott.
Vid belopp på likvida medel avses externt konto.
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna redovisningsprnciper

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras

AB Alingsåshems årsredovisning för 2018 har upprättats med

anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar för den

tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna

gamla komponenten och den nya komponentens

råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3),

anskaffningsvärde aktiveras med en ny avskrivningsplan.

det så kallade K3-regelverket. Övergången till K3 gjordes 2013.
Övriga materiella anläggningstillgångar
Värderingsprinciper m.m.

För maskiner och inventarier sker avskrivning enligt plan,

Tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvärden

beräknat på ursprungliga anskaffningsvärden, och baseras

och skulder till nominella värden, om inget annat anges.

på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.

Materiella anläggningstillgångar

Fastighetsvärdering

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i

Bolaget har gjort en individuell värdering av samtliga

balansräkningen när det på grundval av tillgänglig information är

fastigheter. Se vidare not 15. När en fastighets marknadsvärde

sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad

understiger det bokförda värdet skall nedskrivning ske. Vid

med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för

bedömning av om en investering skall ske i nyproduktion av

tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella

en fastighet eller ej genomförs en beräkning av fastighetens

anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet samt minskat

lönsamhet i en s.k. nuvärdeskalkyl.

med planenliga ackumulerade avskrivningar och eventuella

Enligt Lagen om allmännyttiga bostadsbolag måste alla

nedskrivningar.Underhållsarbeten där väsentligt utbyte skett av

investeringar göras efter så kallade affärsmässiga principer.

befintlig komponent investeringsförs på fastigheten.

Detta innebär att investeringar skall bli lönsamma på lång
sikt.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del de

Finansiella instrument

ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget i framtiden. Alla
andra tillkommande utgifter redovisas i den period de uppkommer.

Ränteswappar
Bolaget bokför inte förändringar i ränteswapparnas

Pågående arbeten

marknadsvärden i resultaträkningen. Redovisningen har

Kostnader för nyproduktion och större om- och tillbyggnader aktiveras

upprättats enligt kap 11 i BFNAR 2012:1.

i balansräkningen som tillgång. Projekten påförs kostnader för internt

Per balansdagen finns inga upptagna ränteswapar.

nedlagd tid. Projekt som ej fullföljs kostnadsförs då detta fastställts.
Finansiella anläggningstillgångar

Avskrivningsprinciper för materiella
anläggningstillgångar

Nedskrivning görs endast om värdenedgången kan antas bli bestående.
Varulager

Byggnader

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och

Övergången till komponentavskrivning har lett till att avskrivningar

verkligt värde.

enligt plan på byggnader baseras på ursprungliga anskaffningsvärden
och ackumulerade avskrivningar fördelade på komponent. Individuell

Fordringar

bedömning av komponenternas återstående nyttjandeperiod

Fordringar är upptagna till det belopp som efter individuell prövning

bestämmer avskrivningstakten på byggnaden. I resultaträkningen

beräknas att bli betalt.

belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. Avskrivning
sker linjärt över komponenternas beräknade nyttjandeperiod.

Likvida medel

Bolaget har valt att dela in byggnader i olika komponentklasser med

Som likvida medel klassificieras kassa- och banktillgodohavanden

tillhörande underkomponenter. Avskrivningen av komponenter i

exklusive koncernkonto.

komponentklassen varierar därför beroende på vilken komponent
som avses. Av denna anledning framkommer livslängdsintervall på

Skulder

komponentklasserna medan underliggande komponent har en fast

Skulder upptas till nominella belopp.

avskrivningstid baserad på teknisk livslängd.
Inkomstskatter
Byggnadskomponent

Livslängd, år

Markanläggningar under mark

30-100

Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande

Markanläggningar ytskikt

10-30

transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid

75-100

skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt

Grundläggning, bärande stomme,
trapphus mm

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell

Tak (skal 1)

25-80

år. Hit hör även att bolaget tillämpar justering av aktuell

Ytterväggar (skal 2)

30-80

skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt

Fönster, dörrar, portar,

beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt

takluckor etc i skal

25-50

i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga

Kök med inredning (inkl vvs el)

10-30

värden på tillgångar och skulder.

Badrum, WC, tvättstugor

20-50

Invändigt bygg

20-75

Intäktsredovisning

Ventilationssystem

25-50

Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal.

Värme och sanitet

20-50

Styr och reglersystem

15-20

Leasing

Elinstallationer

15-50

Bolaget redovisar alla leasingkontrakt som operationella.

Brand och säkerhet

15-40

Transport och hiss

15-30

Kassaflödesanalys

Övriga byggnader

20-35

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden.

Lokalanspassningar

5-20
Koncernbidrag
Företaget redovisar koncernbidrag över resultaträkningen.
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NOTER
Not 2 Hyresintäkter (tkr)
Bostäder
2019-08-31
2018-08-31
Bostadsfastigheter
Äldreboende
Omsorgsbostäder
Förskolor

Lokaler
2019-08-31
2018-08-31

Övrigt
2019-08-31
2018-08-31

Totalt
2019-08-31

2018-08-31

125 977
20 828
3 578
0

121 566
20 272
3 514
0

2 727
15 095
651
3 151

2 691
14 611
651
3 083

3 612
54
2
1

3 304
14
0
0

132 316
35 977
4 231
3 152

127 561
34 897
4 165
3 083

150 383

145 352

21 624

21 036

3 669

3 318

175 676

169 706

-657

-1 037

-14

-30

-

0

-671

-1067

149 726

144 315

21 610

21 006

3 669

3 318

175 005

168 640

2019-08-31

2018-08-31

Skötselkostnader
Reparationskostnader
Taxebundna kostnader
Uppvärmningskostnader
Ersättn till Hyresgästföreningen
Lokal administration
Övriga driftskostnader

9 199
6 202
16 268
15 265
455
16 844
3 457

9 619
7 286
15 325
15 066
345
20 778
2 884

Summa driftskostnader

67 691

71 303

Avgår outhyrt:
Fastigheter

Totalt
Not 3 Driftskostnader (tkr)
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NOTER
Not 4 Planenliga avskrivningar (tkr)

2019-08-31

2018-08-31

31 522
613
1222
241
33 598

30 296
409
979
172
31 856

0

0

17
622

12
606

34 220

32 473

2019-08-31

2018-08-31

Avskrivningar inom administrationen
Övriga kostnader

17
4 930

12
5 512

Summa centrala administrations och försäljningskostnader

4 947

5 524

2019-08-31

2018-08-31

Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar

19 546
19 546

622
11 375
11 997

Sociala avgifter enligt lag och avtal

6 341

3 671

Pensionskostnader:
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

2 233

1 471

28 120

17 139

Avskrivningar inom fastighetsförvaltningen
Byggnader
Byggnadsinventarier
Markanläggningar
Markinventarier
Maskiner, fordon och övriga inventarier
Summa avskrivningar i fastighetsförvaltningen
Nedskrivningar inom fastighetsförvaltningen
Byggnader
Summa nedskrivningar i fastighetsförvaltningen
Avskrivningar inom administrationen
Inventarier central administration
Inventarier lokal administration

Summa
Not 5 Centrala administrations och försäljningskostnader (tkr)

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr)

Summa

Avtal med VD
VD är anställd genom annat koncernbolag och dennes ersättning hanteras genom fakturering och
redovisas därmed som en övrig extern kostnad i resultaträkningen.
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NOTER
Not 7 Ersättning till revisorerna (tkr)

2019-08-31

2018-08-31

11
18
56

103
66
96

-

24

85

289

2019-08-31

2018-08-31

Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier

370

40

Summa

370

40

2019-08-31

2018-08-31

Förlust vid utrangering av inventarier

407

111

Summa

407

111

2019-08-31

2018-08-31

Övriga ränteintäkter

99

65

Summa

99

65

2019-08-31

2018-08-31

Koncerninterna räntekostnader
Övriga räntekostnader

11 827
14

12 738
7

Summa

11 841

12 745

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Revisionsnära tjänster
Biträde till lekmannarevisor
Av kommunen vald lekmannarevisor
Revisionsuppdrag
Summa
Med revisionsuppdrag och revisionsnära tjänster avses granskning av årsredovisningen och bokföringen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, vidare avses arbetsuppgifter som det ankommer
på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 8 Övriga rörelseintäkter

Not 9 Övriga rörelsekostnader

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

Not 11 Räntekostnader och liknande kostnader
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NOTER
Not 12 Bokslutsdispositioner (tkr)

2019-08-31

2018-08-31

2019-08-31

2018-08-31

2019-08-31

2018-08-31

Anges ej i delårsbokslutet

Not 13 Skatt på årets resultat (tkr)
Anges ej i delårsbokslutet

Not 14 Uppskjuten skatteskuld (tkr)
Anges ej i delårsbokslutet

Page 430 of 447

556401-2374 AB ALINGSÅSHEM Tertialrapport 20190831

NOTER
Not 15 Förvaltningsfastigheter (tkr)

2019-08-31

2018-12-31

Förvaltningsfastigheter
Ingående ack anskaffningsvärden

2 360 105

2 281 608

Inköp

20 726

31 881

Försäljning och utrangering

-1 608

-1 853

82 963
2 462 186

48 469
2 360 105

-701 797
1 260
-33 357
-733 894

-654 337
1 470
-48 930
-701 797

-352
352
0

-352
-352

1 728 292

1 657 956

Mark

65 028

64 264

Markanläggningar

45 551

30 032

1 614 750

1 560 438

Omklassificeringar
Utgående ack anskaffningsvärden
Ingående ack avskrivningar
Försäljning och utrangering
Årets avskrivningar
Utgående ack avskrivningar
Ingående ack nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ack nedskrivningar
Utgående bokfört värde

Utgående bokfört värde fördelar sig enligt följande:

Byggnader
Byggnadinventarier
Utgående bokfört värde

2 963

3 222

1 728 292

1 657 956

Marknadsvärde, totala beståndet, 20181231

2 885 636

Taxeringsvärde, byggnader

1 409 673

Taxeringsvärde, mark

Not 16, Inventarier och maskiner (tkr)

544 052

2019-08-31

2018-12-31

Ingående ack anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Investeringsbidrag
Utgående ack anskaffningsvärden

11 791
887
-1 820
10 858

10 541
1 807
-445
-112
11 791

Ingående ack avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

-7 475
1 413
-880
-6 942

-6 687
445
-1 233
-7 475

3 916

4 316

2019-08-31

2018-12-31

Ingående ack anskaffningsvärden
Inköp
Försäljning
Erhållet stöd
Omklassificeringar

108 699
75 029
-82 963

77 953
104 580
-25 365
-48 469

Utgående ack anskaffningsvärden

100 765

108 699

-3 281

Inventarier

Utgående bokfört värde

Not 17 Pågående ny- och ombyggnationer

Ingående ack nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ack nedskrivningar

-3 281

-3 281
-3 281

Utgående bokfört värde

97 484

105 418
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NOTER
Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr)

2019-08-31

2018-12-31

2 514
2 514

2 541
2 541

2019-08-31

2018-12-31

Nyttjad checkräkningskredit
Övriga fordringar/skulder

1 454 387
9 852

1 438 236
6 521

Summa

1 464 239

1 444 757

Betalningar avseende kommande period/år
Summa

Not 19 Fordringar/skulder hos Alingsås kommun (tkr)

Alingsås kommun har med Sparbanken Alingsås avtalat ett koncernkontosystem. 2017 infördes internbank
inom kommunkoncernen, där tidigare långfristiga skulder mot extern kreditgivare ingick. Mellan kommunen och dess
bolag har koncerninterna kreditvolymer avtalats. För AB Alingsåshem är den interna limiten 1 528 000 tkr. Skulden
avseende checkräkningskrediten per 2019-08-31 är 1 454 387 tkr (1 438 236 tkr) som redovisas under rubriken
"Skulder till Alingsås kommun", som del av de totala skulderna 1 464 239 tkr (1 444 757 tkr).

Not 20 Förslag till vinstdisposition (tkr)
Anges ej i delårsbokslutet

Not 21 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter (tkr)
Förskottsbetalda hyror
Upplupna löner
Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa
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2019-08-31

2018-12-31

9 404
1 142
757
5 991

8 024
527
1 929
766
4 602

17 294

15 848
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NOTER
Not 22 Operationella leasingavtal (tkr)

2019-08-31

2018-12-31

2019-08-31

2018-12-31

2019-08-31

2018-12-31

2019-08-31

2018-12-31

Anges ej i delårsbokslutet

Not 23 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Anges ej i delårsbokslutet

Not 24 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter (tkr)
Anges ej i delårsbokslutet

Not 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Anges ej i delårsbokslutet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8

Sammanträdesdatum

2019-09-25

§ 232
Tertialrapport
Ärende
Enligt tertialrapporten 20190831 uppgår periodens resultat före
bokslutsdispositioner och skatt till 18 278 tkr.
Bokfört värde på förvaltningsfastigheterna är 1 279 155 tkr och pågående ny- och
ombyggnationer uppgår till 55 606 tkr. Pågående arbeten fördelar sig främst på
följande projekt:
 Nolhaga Parkbad, efter byggnation
 Noltorpsskolan, projektering
Materiella anläggningstillgångar är tagna i bruk under perioden till ett värde av
25 981 tkr.
Resultat 20190831 jämfört med 20180831
Resultatet per 190831 är ca 3 Mkr lägre än motsvarande period 180831.
Nettoomsättningen har per 190831 ökat med 17,4 Mkr jämfört med föregående
år. Hyresintäkterna ökar beroende av indexhöjningen och att Nolhaga Parkbad
färdigställdes och hyrdes ut vid årsskiftet 18/19. Generellt så påverkar Nolhaga
Parkbad de flesta fastighetskostnaderna. De taxebundna kostnaderna ökar från
årsskiftet när Parkbadet togs i bruk. Reparationskostnaderna ökar pga. en större
vattenskada på Ängaboskolan. Även lokal administration ökar jämfört med
föregående år. Här återfinns administrativa kostnader för personal, it,
kommunikation, ekonomi, där Fabs fått förstärkt organisation efter
sammanslagningen och efter Nolhaga Parkbads driftsättning.
Av- och nedskrivningar har ökat 13,3 Mkr jämfört med 20180831. Det är främst
planenliga avskrivningar på Nolhaga Parkbad och extra avskrivningar på
Noltorpsskolan som utgör skillnaden.
Övriga rörelseintäkter har ökat ca 6 Mkr jämfört med föregående år. Detta utgörs
av reavinster från försäljning av Fodret 13 och del av Farkosten 11.
Prognos 2019 per 20190831 jämfört med budget 2019
Prognosen 2019 baseras på nya organisationen. Budgeten 2019 baserades på den
tidigare organisationen, varför vissa poster skiljer sig åt.
Intäkter
Intäkterna prognosticeras öka med ca 3 Mkr till 195 Mkr under 2019 jämfört
med budget 192 Mkr. Ökningen beror främst på ökade intäkter för paviljonghyra.
Kostnader
Driftskostnaderna kommer minska ca 5 Mkr till 62 Mkr jämfört med budget 67
Mkr.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9

Sammanträdesdatum

2019-09-25

En redovisningsmässig förändring är gjord under 2019 där ett kostnadsfört
underhåll är infört, de totala utgifterna för underhållet påverkas inte. Av- och
nedskrivningar ökar för 2019 beroende på extra avskrivningar av
Noltorpsskolan. Hänsyn har även här tagits till en osäker projektpost för
Nolhaga Parkbad. Räntekostnaderna förväntas minska ca 10,4 Mkr. Skatt
prognostiseras eller budgeteras inte för.
Sammanfattningsvis så används de ökade intäkterna, minskade
räntekostnaderna och reavinsten i prognostiserade resultatet, främst till av- och
nedskrivningar för Noltorpsskolan och Nolhaga Parkbad, därav den marginella
påverkan på resultatet för 2019 jämfört med budget och utfall 2018.
Prognosticerat helårsresultat uppgår till 17,4 Mkr innan bokslutsdispositioner
och skatt att jämföra med budget 2019 på 16,9 Mkr.

Beslut
Styrelsen godkänner tertialrapport per 20190831 för Fabs AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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RESULTATRÄKNING
FÖR DEL AV VERKSAMHETSÅR 1/1 - 31/8
(Belopp i tkr)
Not

2019-08-31

2018-08-31

125 312

108 169

2 259

1 955

127 571

110 124

-55 514
-596
-993
-45 309

-42 434
-705
-32 004

-102 412

-75 143

25 159

34 981

6,7,8

-4 175

-5 218

9
10

6 105
-84

195
-402

27 005

29 556

25
9
-8 761

346
17
-8 680

Finansnetto

-8 727

-8 317

Resultat efter finansiella poster

18 278

21 239

-

-

18 278

21 239

Nettoomsättning

2, 3

Hyresintäkter
Förvaltningsintäkter
Summa nettoomsättning

Fastighetskostnader
Driftskostnader
Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Av- och nedskrivningar i fastighetsförvaltingen

4

5

Summa fastighetskostnader

Bruttoresultat
Centrala administrations- och försäljningskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Resultat från andelar i Spiken Fastighets KB
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader

11
12
13

Bokslutsdispositioner och skatt
Bokslutsdispositioner
Uppskjuten skatt

14
15,16

Årets resultat
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BALANSRÄKNING
Per 31/8
(Belopp i tkr)
TILLGÅNGAR

Not

2019-08-31

2018-12-31

1 279 155
648
55 606

1 300 903
770
36 402

14 624

15 012

1 350 033

1 353 087

Varulager m m
Bränslelager
Exploateringsmark
Pågående arbeten för annans räkning

125
2 405
72

125
2 405
-

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

235
9 471
741

478
13 262
1 144

-

-

13 049

17 414

1 363 082

1 370 501

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Inventarier
Pågående ny- och ombyggnationer

17
18
19

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos dotterbolag

20, 21

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

22

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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BALANSRÄKNING
Per 30/4
(Belopp i tkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER

2019-08-31

2018-12-31

60 000
2 000
62 000

60 000
2 000
62 000

125 496
18 278
143 774

112 088
13 408
125 496

205 774

187 496

-

-

10 424

10 424

6 630
1 132 840
1 762
7
5 645

20 668
1 141 484
4 473
5 956

Summa kortfristiga skulder

1 146 884

1 172 581

Summa eget kapital och skulder

1 363 082

1 370 501

Not

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (600 000 aktier)
Bundna reserver/Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

24

Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Överavskrivningar maskiner och inventarier

Avsättningar
Uppskjutna skatter

16

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till Alingsås kommun o AVRF
Skulder till fastighetskoncernen
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

23

25

,
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KASSAFLÖDESANALYS
(belopp i tkr)
2019-08-31

2018-12-31

Rörelseresultat före finansiella poster inkl extraordinära poster
Avskrivningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster

27 005
45 430
-6 090

28 845
55 307
4 388

Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av
rörelsekapital

9
25
-8 761
-1 259
56 359

21
464
-17 617
-4 676
66 732

-72
10 902
-14 038
8 662
61 813

93
-13 307
8
-46 981
6 545

-45 185
8 511
388
-36 286

-106 334
1 261
582
-104 491

-25 527
-25 527

97 917
97 917

-

-29

-

29

-

-

Den löpande verksamheten

Minskning/Ökning varulager
Ökning/Minskning övriga fordringar
Minskning/Ökning leverantörsskulder
Ökning/Minskning övriga rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förändring av finansiella anläggingstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning av kortfristig skuld koncernkonto/lån
Amortering av skuld
Lämnat koncernbidrag

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början*
Likvida medel vid årets slut*
*Likvida medel på koncernkontot redovisas till noll kronor p.g.a. underskott.
Vid belopp på likvida medel avses externt konto.
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Not 1 Redovisningsprinciper och noter
Allmänna redovisningsprinciper

Fastighetsvärdering

Fabs AB årsredovisning för 2019 har upprättats med tillämpning av

Fabs AB har gjort en individuell intern värdering av samtliga fastigheter.

årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1

När en fastighets marknadsvärde understiger det bokförda värdet skall

Årsredovisning och koncernredovisning (K3), det så kallade K3-regelverket.

nedskrivning ske. Bolaget gör även en extern översiktlig värdering. Den
externa värderingen ska säkerställa att bolagets interna värdering är

Värderingsprinciper m.m.

rättvisande på aggregerad nivå. Den interna fastighetsvärderingen visar att

Tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvärden

ett mindre nedskrivningsbehov föreligger på en fastighet ( se not 16).

och skulder till nominella värden, om inget annat anges.

Finansiella instrument
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen

Nedskrivning görs endast om värdenedgången kan antas bli bestående.

när det på grundval av tillgänglig information är sannolikt att den framtida
ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget

Varulager

och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärde eller nettoförsäljningsvärde.

sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet samt

Nettoförsäljningsvärdet har beräknas till försäljningsvärdet efter avdrag för

minskat med planenliga ackumulerade avskrivningar och eventuella

beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.

nedskrivningar.Underhållsarbeten där väsentligt utbyte skett av
befintlig komponent investeringsförs på fastigheten.

Fordringar
Fordringar är upptagna till det belopp som efter individuell prövning

Tillkommande utgifter

beräknas att bli betalt.

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del de ekonomiska fördelarna
kommer att tillfalla företaget i framtiden. Alla andra tillkommande utgifter redovisas

Likvida medel

i den period de uppkommer.

Som likvida medel klassificieras kassa- och banktillgodohavanden
exklusive koncernkonto.

Pågående arbeten
Kostnader för nyproduktion och större om- och tillbyggnader aktiveras

Skulder

i balansräkningen som tillgång. Projekten påförs kostnader för internt

Skulder upptas till nominella belopp.

nedlagd tid. Projekt som ej fullföljs kostnadsförs då detta fastställts.
Inkomstskatter

Avskrivningsprinciper för materiella
anläggningstillgångar

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i
resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget
kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i ege kapital. Aktuell skatt är skatt

Byggnader

som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även att bolaget tillämpar

Övergången till komponentavskrivning har lett till att avskrivningar enligt plan

justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas

på byggnader baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och ackumulerade

enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan

avskrivningar fördelade på komponent. Individuell bedömning av komponenternas

redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Effekterna redovisas

återstående nyttjandeperiod bestämmer avskrivningstakten på byggnaden. I

i noterna 14 och 15.

resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. Avskrivning
sker linjärt över komponenternas beräknade nyttjandeperiod. Bolaget har valt att

Intäktsredovisning

dela in byggnader i olika komponentklasser med tillhörande underkomponenter.

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att

Avskrivningen av komponenter i komponentklassen varierar därför beroende på

erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp)

vilken komponent som avses. Av denna anledning framkommer livslängsintervall

om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade

på komponentklasserna medan underliggande komponemt har en fast avskrivningstid

rabatter. Hyresintäkter från uthyrning av företagets lokaler redovisas linjärt över

baserad på teknisk livslängd.

liasingperioden.

Följande avskrivningar tillämpas:
Byggnadskomponenter

10-60

Livslängd, år

Leasing
Bolaget redovisar alla leasingkontrakt som operationella. Operationella leasingavtal

Byggnadsinventarier

10

redovisas som en kostnad liljärt över leasingperioden.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras anskaffningsvärde

Ersättning till anställda efter avslutad anställning

och ackumulerade avskrivningar för den gamla komponenten och den nya

I företaget finns endast avgiftsestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer

komponentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny avskrivningsplan.

Klassificieras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att
betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda planer

Övriga materiella anläggningstillgångar

redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger

För maskiner och inventarier sker avskrivning enligt plan,

till grund för förpliktelsen.

beräknat på ursprungliga anskaffningsvärden, och baseras
på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden.
Koncernbidrag
Företaget redovisar koncernbidrag över resultaträkningen.
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NOTER
Not 2 Nettoomsättning (tkr)

2019-08-31

2018-08-31

Hyror och debiterade avgifter
Ersättningar för förvaltningsuppdrag
Intäkter tomtförsäljning
Övriga intäkter

125 312
2 210
49

108 169
1 721
234

Totalt

127 571

110 124

Not 3 Hyresintäkter (tkr)

Totalhyra
2019-08-31

Bostäder

Hyresbortfall

2018-08-31 2019-08-31

Netto

2018-08-31

2019-08-31

2018-08-31

-

-

-

-

-

-

125 209

108 059

-

-

125 209

108 059

Övrigt

103

110

-

-

103

110

Totalt

125 312

108 169

-

-

125 312

108 169

2019-08-31

2018-08-31

Skötselkostnader

9 837

10 303

Kostnader för uppdrag

2 865

1 748

Reparationskostnader

9 283

4 734

Taxebundna kostnader

7 740

5 806

Lokaler

Not 4 Driftskostnader (tkr)

Uppvärmningskostnader

9 616

8 419

Hyra av anäggningstillgångar

3 685

3 793

Fastighetsförsäkringar
Lokal administration
Övriga driftskostnader

Totalt

Not 5 Planenliga avskrivningar (tkr)

662

661

10 847

6 123

979

847

55 514

42 434

2019-08-31

2018-08-31

42 065

28 509

3 244

3 495

Avskrivningar inom fastighetsförvaltningen
Byggnader
Byggnadsinventarier
Maskiner, fordon och övriga inventarier
Summa avskrivningar i fastighetsförvaltningen

-

-

45 309

32 004

Nedskrivningar inom fastighetsförvaltningen
Byggnader

-

-

Summa nedskrivningar i fastighetsförvaltningen

-

-

Avskrivningar inom administrationen
Inventarier central administration

-

39

Inventarier lokal administration

121

190

Summa avskrivningar i fastighetsförvaltningen

121

229

45 430

32 233

Summa
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Not 6 Centrala administrations och försäljningskostnader (tkr) 2019-08-31
Övriga administrativa kostnader
Avskrivningar inom administrationen
Summa centrala administrations och försäljningskostnader

Not 7 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr)

2018-08-31

4 175

5 179

-

39

4 175

5 218

2019-08-31

2018-08-31

VD och Styrelse
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar

-

8 364
8 364

Sociala avgifter enligt lag och avtal

-

2 970

-

902
902

-

12 236

Pensionskostnader:
VD och Styrelse
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader

Avtal med VD
VD är anställd genom annat koncernbolag och dennes ersättning hanteras genom fakturering och redovisas därmed
under central administration i resultaträkningen.
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Not 8 Ersättning till revisorerna (tkr)

2019-04-30

2018-08-31

Revisionsuppdrag
Revisionsnära tjänster
Biträde till lekmannarevisor
Av kommunen vald lekmannarevisor
Revisionsuppdrag

31
45

87
71
47

-

-

Summa

76

205

Ernst & Young AB

Med revisionsuppdrag och revisionsnära tjänster avses granskning av årsredovisningen och bokföringen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, vidare avses arbetsuppgifter som det ankommer
på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 9 Övriga rörelseintäkter (tkr)

2019-08-31

2018-08-31

Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar

6 105

195

Summa

6 105

195

2019-08-31

2018-08-31

Befarade hyresförluster
Administrativa kostnader ABAR
Förlust vid utrangering/försäljning av byggnader

69
15

300
102

Summa

84

402

2019-08-31

2018-08-31

Erhållna utdelningar

25

346

Summa

25

346

2019-08-31

2018-08-31

Övriga ränteintäkter

9

17

Summa

9

17

2019-08-31

2018-08-31

8 759

8 658

2

22

8 761

8 680

Not 10 Övriga rörelsekostnader (tkr)

Not 11 Resultat från andelar i Spiken KB (tkr)

Not 12 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (tkr)

Not 13 Räntekostnader och liknande kostnader (tkr)
Koncerninterna räntekostnader
Övriga räntekostnader
Summa

Page 443 of 447

556048-9162 Fabs AB Tertialrapport 20190831

NOTER
Not 14 Bokslutsdispositioner (tkr)

2019-08-31

2018-08-31

2019-08-31

2018-08-31

2019-08-31

2018-08-31

Anges ej i delårsbokslutet

Not 15 Skatt på årets resultat (tkr)
Anges ej i delårsbokslutet

Not 16 Uppskjuten skatteskuld (tkr)
Anges ej i delårsbokslutet
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Not 17 Förvaltningsfastigheter (tkr)

2019-08-31

2018-12-31

1 736 915

1 430 791

6 090

81 097

Utrangering och försäljning

-4 161

-5 576

Omklassificeringar

19 891

230 603

1 758 735

1 736 915

-433 115
1 741
-45 309
-476 683

-381 527
3 440
-55 028
-433 115

-2 897
-2 897

-2 897
-2 897

1 279 155

1 300 903

84 047
1 186 040
9 068
1 279 155

84 513
1 204 078
12 312
1 300 903

2019-08-31

2018-12-31

1 530
-90
1 440

2 786
625
-1 881
1 530

-760
89
-121
-792

-1 746
1 265
-279
-760

648

770

2019-08-31

2018-12-31

Ingående pågående nyanläggningar
Inköp
Försäljning
Erhållet stöd
Omklassificeringar

36 402
40 528
-1 433
-19 891

242 393
24 612
-230 603

Utgående ack anskaffningsvärden

55 606

36 402

Förvaltningsfastigheter
Ingående ack anskaffningsvärden
Inköp

Omklassificering investeringsbidrag
Utgående ack anskaffningsvärden
Ingående ack avskrivningar
Utrangering och försäljning
Årets avskrivningar
Utgående ack avskrivningar
Ingående ack nedskrivningar
Årets nedskrivning
Utgående ack nedskrivningar
Utgående bokfört värde
Utgående bokfört värde fördelar sig enligt följande:
Mark
Byggnader
Byggnadinventarier
Utgående bokfört värde

Not 18 Inventarier och maskiner (tkr)
Inventarier
Ingående ack anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ack anskaffningsvärden
Ingående ack avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 19 Pågående ny- och ombyggnationer
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Not 20 Finansiella anläggningstillgångar (tkr)

2019-08-31

2018-12-31

15 012

15 593

Ingående anskaffningsvärden hos Spiken Fastighets KB
Amorteringar

-388

-582

Utgående anskaffningsvärden hos Soiken Fastighets KB

14 624

15 012

Summa

14 624

15 012

Not 21 Specifikation av andelar i dotterföretag
Företag

Kapitalandel

Spiken Fastighets KB

Spiken Fastighets KB

Röstandel

100%

2019-08-31

2018-12-31

100%

-

-

100%

Org. Nr

Säte

969746-9014

Alingsås
kommun

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr)

Antal andelar

Eget kapital
0,1

2019-08-31

2018-12-31

Betalningar avseende kommande period

741

1 144

Summa

741

1 144

2019-08-31

2018-12-31

-1 118 708

-1 144 235

-13 872

1 803

-260

948

-1 132 840

-1 141 484

Not 23 Kortfristiga fordringar/skulder hos Alingsås kommun (tkr)
Nyttjad checkräkningskredit
Övriga fordringar/skulder
Övriga fordringar Alingsås Vårgårda Räddningstjänst Förbund
Summa

Alingsås kommun har med Sparbanken Alingsås avtalat ett koncernkontosystem. 2017 infördes internbank
inom kommunkoncernen, där tidigare långfristiga skulder mot extern kreditgivare ingick. Mellan kommunen och dess
bolag har koncerninterna kreditvolymer avtalats. För Fabs AB är den interna limiten 1 159 000 tkr. Skulden
avseende checkräkningskrediten per 2019-08-31 är 1 118 708 tkr (1 144 235 tkr) som redovisas under rubriken
"Skulder till Alingsås kommun", som del av de totala skulderna 1 132 840 tkr (1 141 484 tkr).

Not 24 Förslag till resultatdisposition (tkr)

2019-08-31

2018-12-31

2019-08-31

2018-12-31

2 049

1 047

Anges ej i delårsbokslutet

Not 25 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter (tkr)
Beräknad fastighetsskatt
Förskottsbetalda hyror

300

789

Upplupna personalkostnader

212

213

Övriga upplupna kostnader

3 084

3 907

Summa

5 645

5 956
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NOTER
Not 26 Operationella leasingavtal (tkr)

2019-08-31

2018-12-31

2019-08-31

2018-12-31

117

66

Anges ej i delårsbokslutet

Not 27 Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Anges ej i delårsbokslutet

Not 28 Eventualförpliktelser och ställda säkerheter (tkr)
Förpliktelser
Skulder i Spiken Fastighets KB:
- Upplupen fastighetsskatt
- Skatteskuld moms

-

59

23

23

Totalt

140

148

Ställda säkerheter

inga

inga

- Leverantörsskuld

Not 29 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Anges ej i delårsbokslutet
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