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Inledning
Kommunstyrelsens årsbokslut tar sin utgångspunkt i kommunstyrelsens flerårsstrategi.
Flerårsstrategin anger inriktningen för kommunstyrelsens verksamhet och grundar sig på
kommunens flerårsstrategi samt tillväxtprogram. Dessa dokument lyfter flera viktiga
utvecklingsområden, till exempel tillkomsten av fler bostäder, hållbar utveckling, hållbar
infrastruktur, förbättrat företagsklimat, en kostnadseffektiv organisation samt innovationer för att
modernisera kommunens verksamheter.
Utöver beslutade utvecklingsområden påverkas kommunen av omvärldsfaktorer, något som
analyseras och utvecklas i kommunens omvärldsanalys inom bland annat; demografi,
kompetensförsörjning, digitalisering, integration, bostadsbrist och samverkan. Kommunstyrelsen,
med ansvar för central samordning och helhetssyn, har aktivt verkat för att kommunen ska klara en
långsiktig ekonomisk-, personalpolitisk- och verksamhetsmässig planering. Detta tillsammans med ett
stort fokus på digitaliserings- och tillväxtfrågor har, och kommer fortsatt, att prägla
kommunstyrelsens verksamhet.
Kommunstyrelsens budget för året uppgick till 86,1 mnkr och har gett förutsättningar att leverera
politiska mål och uppdrag. Resultatet för 2018 är ett underskott om 0,7 mnkr. Resultatet förklaras
främst av ett flertal personalkostnader av engångskaraktär som försämrar resultatet samt i övrigt en
hög personalomsättning vilket förbättrar det ekonomiska resultatet. Under året har ett överskott
inom kommunens IT-verksamhet reglerats mot nämnderna vilket sänkt intäkterna motsvarande 3,8
mnkr.
Kommunledningskontorets fokus på digitaliseringsarbetet har tagit sig uttryck i att finna innovativa
lösningar som möjliggör mindre kommunövergripande administration. En aktivitets- och
finansieringsplan har lett till verkställandet av ett flertal digitala processer. Arbetet med EU:s nya
dataskyddslag (GDPR) har implementerats i den kommunala organisationen vilket har inneburit nya
sätt att arbeta och hantera personuppgifter. Ett utvecklingsarbete har skett genom implementering
av bland annat ett e-handelssystem och utveckling av verksamhetssystem.
Kommunledningskontoret har arbetat med marknadens intressenter för att genomföra en snabbare
plan- och exploateringsprocess. Avtal har tecknats med exploatörer för exploatering av industri- och
bostadsmark vilket kommer att möjliggöra tillväxt och byggnation av fler bostäder.
Kommunledningskontorets personalomsättning är fortsatt hög (25,6 %) och har ökat jämfört med
samma period föregående år (20,4%). Ett antal tjänster har återbesatts och flertalet tjänster har
utlysts under perioden. De nyrekryterade cheferna kommer fokusera på att utveckla och
systematisera arbetsmiljöarbetet ytterligare. Ett nytt ledarprogram har tagits fram för kommunens
chefer och kommunledningskontoret har fokuserat på åtaganden inom personalområdet gällande
förebyggande arbetsmiljöinsatser.
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Verksamhet
Uppdrag
Utfall 2018-12-31
Grönt = uppdraget är slutfört
Rött = uppdraget är inte slutfört

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Kommunstyrelsen åtar sig att upprätthålla en god kommunikation gentemot medborgare och
besökare.
Kommunledningskontoret åtar sig förbättra och utveckla de digitala kommunikationskanalerna
gentemot medborgarna. Åtagandet innefattar även att marknadsföra kommunen för besökare och
intressenter (Mål 1,2,5 och 10).
Kommunen har en rad olika kommunikationskanaler i sociala medier som dagligen uppdateras och
ger goda resultat. Budskapen får ofta stor spridning, skapar dialog och får övervägande positiva
reaktioner från medborgarna, även om negativa givetvis också förekommer. Omvärlds- och
pressbevakning genomförs vilket ger oss förutsättningar att följa vad som sägs och tycks om
kommunen och dess verksamheter, och föra dialog med medborgarna utifrån det.

11

Arbetet med att ta fram en ny kommunikationsplattform för platsvarumärket Alingsås pågår och
beräknas vara färdigt under våren 2019. Den kommer att ge goda förutsättningar att marknadsföra
Alingsås för besökare och intressenter på ett effektivt och tilltalande sätt under de kommande åren.
Arbetet med att ta fram en helt ny hemsida för kommunen har också påbörjats och beräknas vara
klart under hösten 2019. Den kommer innebära stora förbättringar för kommuninvånarna att utföra
ärenden, få service, bli delaktiga och föra dialog med kommunen.
Åtagandet bedöms vara uppfyllt.

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

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

4. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för fler bostäder.

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

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

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

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

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

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

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

Se åtagande 6 under mål 2.

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

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

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

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

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

Se åtagande 4 under mål 1.

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

12. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för digitaliserade processer.

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

13. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för tillväxtprogrammets genomförande.

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

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

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

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

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

2. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för ett gott näringslivsklimat

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

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

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

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

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

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

22

Kommunledningskontoret åtar sig att framställa en handlingsplan och lägga fram för beslut i
kommunstyrelsen gällande ”Alingsås kommun - En mönsterarbetsgivare”
Framtagandet av en handlingsplan för ”Alingsås kommun – en mönsterarbetsgivare” är genomfört.
Handlingsplan har redovisats för KSAU. I åtagandet kvarstår att få möjlighet att slutredovisa
handlingsplanen till KS.
Åtagandet bedöms vara utfört.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se åtagande 1 och 2 under mål 6.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se åtagande 2 under mål 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UTFALL PER 2018-12-31

UTFALL PER 2017-12-31

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

60

58

80

79

46

63

Redovisas av SCB den
21/2

40 390 st

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

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

i.u

14 700 kvm

i.u

20 000 kvm

i.u

67

i.u

3

i.u

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

60 (2016)

49

50

0 st

2 st

151 st
Redovisas i kommunens
årsbokslut
48

138 st
- 0,6 %

81

74

3,6

2,8

i.u

3

3,6

3,5

3,6%
25,6%
2 st

5,0%
20,4%
i.u

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

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

19 st
i.u
200

57

Nöjd inflytandeindex, SCB:s medborgarundersökning
(KKiK U00408), index 1-100
Antal forum för medborgardialog
Antal e-tjänster i kommunal verksamhet (egen
mätning)
Antal meter gång- och cykelväg (km)
Antal resor med kollektivtrafiken, totalt exkl.
Alingsåspendeln
Antal meter gånggator
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning,
inkl. biologisk behandling, andel (%)
Antal tillfällen för energirådgivning (egen mätning)
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41

Ej uppmätt
59 st *

i.u
97 st

85,3 km (kommunal regi)
i.u

84,5 km (kommunal regi)
i.u

880 m
Ej publicerat ännu

880 m
45

184 st

103 st

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

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

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

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

Budget 2018

Bok sl ut 2018

Avvi k el se

Bok sl ut

Di fferens

2017

2017/2018

Verksamhetens intäkter

66 923

62 304

-4 619

65 915

-3 611

Personalkostnader

-78 816

-73 850

4 966

-65 331

-8 519

-4 658

-5 341

-683

-5 051

-290

Köp av tjänster

-48 535

-48 961

-426

-48 032

-929

Övriga kostnader

-21 205

-21 129

76

-22 125

996

Verksamhetens kostnader

-153 214

-149 281

3 933

-140 539

-8 742

Verk samhetens nettok ostnader

-86 292

-86 977

-686

-74 624

-12 353

86 132

86 131

-1

74 688

11 443

160

162

2

7

0

-685

-685

71

Lokalhyror

Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resul tat

-755

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

Månad
Delårsbokslut
Vårbokslut
Bokslut 2018

Prognos

Avvi k el se från bok sl ut

7765

8450

0

685

-685

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

Bokslut
2018

30 070

4 456

3 700

Hjortmarka

0

AT Stadsskogen

0

Gata Knetegårdsg.

0

Cirkulation Grankullegatan

0

Kvartersmark Grankullegatan

0

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

T3 Bergkullegatan

0

6

T2 Norra delen Tomtebog.

0

245

Cpl och timglas Stadsskogstorget

0

Krangatans förlängning

0

Maskiner

0

Digitalisering

5 000

Fotbollsplaner

8 000

Grusparkering Mjörnvallen

0

P-plats Sollebrunn

0

Skateanläggning Savannen

0

Sakteanläggning Sollebrunn

0

Belysning

0

Inköp markreserv

0

Nordöstra Stadsskogen

8 470

Trollskogen (Tomtebogatan)

2 500

Kristallen

1 100

Big Belly sopkärl

0

Budget och prognos

0

E-tjänster

0

Servicek Solleb inv

0

Lyngareds camping

0

P-plats Bjärkehallen

0

Underhållsbel 5 år

0

Bebygg fastighet RA

0

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

Imageinvestering

0

0

Imageinvesteringar

0

0

3 700

4 430

300

Parkour nyanläggning

Reinvestering
Inventarier
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Budget
2018

1 300

Tjänstekatalogen

2 400

Toalett Sollebrunn

1 000

536
3 893
0

Anpassningsinvestering

3 300

545

IT-infrastruktur

3 300

Totalt utgifter

37 070

545
9 431

Avvikelse
helår
25 615
3 700
-33
4 900
7 839
-537
-2
-113
-153
-28
-5
8 470
2 500
1 100
-422
-19
-4
-358
-249
-6
-245
-4
-589
1
-131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-730
-236
-1 493
1 000
2 755
2 755
27 640

Bokslut
Differens
2017 2017/2018
27 728
-23 272
12
-12
0
33
0
100
14 260
-14 099
0
537
220
-218
4 975
-4 862
1 949
-1 795
480
-452
422
-417
0
0
0
0
0
0
70
352
11
8
0
4
2
355
3
246
0
6
2
243
4 257
-4 254
0
589
0
1 299
0
131
34
-34
50
-50
137
-137
379
-379
442
-442
2
-2
22
-22
0
0
0
0
5 970
-1 540
210
326
5 760
-1 866
0
0
0
545
0
545
33 697
-24 267

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

Budget 2018

Bokslut 2018 Avvikelse
helår

Bokslut 2017 Differens
2017/2018

Expansionsinvestering

0

0

0

0

0

Imageinvestering

0

0

0

0

0

Reinvestering

0

0

0

0

0

Inventarier

0

70

-70,4

0

70

700

0

700

0

0

Turbinhuset

1 000

185

814,7

0

185

Fasadrenov Nolhaga Slott

3 300

2 679

620,7

0

2 679

Ombygg Café Folketspark

0

1 136

-1136,2

0

1 136

Bebygg fastighet RA

0

0

0

3509,4

-3 509

Anpassningsinvestering

0

0
4 071

0
3 509

0

5 000

0
929

Fastighetsinvesteringar

Totalt utgifter

562

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

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

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse
Bokslut
prognos/budg 2017
et 2018

Differens
2017/2018

Verksamhetens intäkter

4 200

1 988

-2 212

1 217

771

Personalkostnader

-4 738

-4 310

428

-3 260

-1 050

0

0

0

-45

45

-1 260

-1 183

77

-1 330

147

798

-79

-877

14

-93

Verksamhetens kostnader

-5 200

-5 572

-372

-4 621

-951

Verksamhetens nettokostnader

-1 000

-3 584

-2 584

-3 404

-180

Kommunbidrag

1 000

1 000

0

0

1 000

Finansnetto

0

-30

-30

-5

-25

Årets resultat

0

-2 614

-2 614

-3 409

795

Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

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

102
100

100

98
96

96

94
92
90
88

99
97
95,1

95

94,2
Antal anställda

91,1

91

Antal årsarbetare

87,5

86
84
82
80

2014

2015

2016

2017

2018

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

Tabell, personalomsättning i procent 2018-12-311
Klk

Kommunen

25,6
20,4

9,0
5,4
4,8

5,7
5,1

10,2

7,2
3,1

2014

2015

2016

2017

2018

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

1

Personalomsättningen är beräknad med följande formel: Antal tillsvidareanställda som slutat sitt arbete i kommunen
under år 2018-Antal pensionsavgångar under år 2018/Antal tillsvidareanställda i genomsnitt under året =
personalomsättning (årsredovisning 2017 inkluderade pensionsavgångarna i beräkningen, beräkningen är nu anpassad
utifrån Göteborgsregionens sätt att räkna på personalomsättning
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Arbetsmiljö och sjukfrånvaro
Kommunledningskontorets arbetsmiljöarbete och sjukfrånvaro återfinns i åtaganden och redogörs
under avsnittet åtaganden och nyckeltal:

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

3,6

4,7

-1,1

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

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

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

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

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

Kommun 2017

6%

Kommunen 2018

4%

Kommunledningskontoret
2017

2%

Kommunledningskontoret
2018

0%

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

Arbetsskador och tillbud
Åtta nollskador(arbetsskada som inte lett till frånvaro) har inrapporterats under 2018 och ett tillbud.
Arbetsskadorna är alla, utom en, inrapporterade angående samma problematik och har hanterats utifrån
befintliga riktlinjer.
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Sammanfattande analys årsbokslutet
Kommunstyrelsens verksamhet har under 2019 präglats av ett stort fokus på att genomföra politiska
uppdrag, mål och åtaganden. En majoritet av uppdragen är slutförda, dock kvarstår arbetet med ett
antal åtaganden som kommer fortgå under planperioden.
Årets ekonomiska utfall redovisar ett underskott om - 0,7 mnkr. Resultatet förklaras främst av ett
flertal personalkostnader av engångskaraktär som försämrar resultatet samt i övrigt en hög
personalomsättning vilket förbättrar det ekonomiska resultatet. Under året har ett överskott inom
kommunens IT-verksamhet reglerats mot nämnderna vilket sänkt intäkterna motsvarande 3,8 mnkr.
Jämförs resultaten mellan åren 2017 och 2018 kan konstateras att kommunstyrelsen har såväl högre
bruttokostnader som högre nettokostnader. Förklaringen är dels något lägre intäkter men framförallt
högre personalkostnader om ungefär 9 mnkr. Detta trots en historiskt hög personalomsättning på
närmare 26 procent och flertalet vakanta tjänster. Förklaringen till de till trots höga
personalkostnaderna är åter hänförbart till stora poster av engångskaraktär.
Nytt för 2018 är att fullmäktiges uppdrag ska verkställas innevarande år. Kommunstyrelsen har fått
ett flertal av fullmäktiges utdelade uppdrag och arbetet med att verkställa uppdragen har
ianspråktagit mer resurser än kommunledningskontoret är vana vid. Av de totalt 25 uppdragen
bedöms 16 ha genomförts under året. Detta bör bedömas i relation till personalomsättningen
(25,6%) under 2018 och den totala omsättningen 2017 (20,4%). Redovisade siffror innebär att nästan
halva kommunstyrelsens tjänstemanabemanning omsatts det senaste 1,5 året.
Kommunledningskontoret har med bakgrund i givna uppdrag haft ett extra fokus på tillväxtfrågor.
Insatser har riktats mot att bland annat öka effektiviteten hos exploateringsverksamheten och avtal
har tecknats med exploatörer för exploatering av industri och bostadsmark vilket kommer att
möjliggöra tillväxt och byggnation av fler bostäder.
Kommunledningskontoret har definierat ett mer renodlat näringslivsuppdrag inom Alingsås Business
Center som bytt namn till näringslivsenheten.
Digitaliseringsarbetet har fokuserat på att finna innovativa lösningar som möjliggör mindre
kommunövergripande administration. Ett utvecklingsarbete har skett genom implementering av
bland annat ett e-handelssystem och utveckling av verksamhetssystem, detta efter beviljanden ur
innovationsfonden.
Kommunledningskontorets personalomsättning är fortsatt hög och har ökat jämfört med samma
period föregående år. Kompetensförsörjningen har påverkats och det finns behov av att verka för
stabilitet i organisationen. Fokus har riktats mot att återbesätta chefspositioner vilket gjorts och med
goda urval bland kandidaterna. Ett nytt ledarprogram har tagits fram och kommunledningskontoret
har fokuserat på åtaganden inom personalområdet.
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