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Politisk organisation
AB Alingsås
Rådhus

Alingsås och
Vårgårda Räddnings
tjänstförbund

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Alingsås
Energi Nät AB

Alingsås
Energi AB

Fastighets
koncernen Alingsås
Rådhus AB

Fabs AB

AB Alingsåshem

Barn- och
ungdomsnämnden

Samhällsbyggnads
nämnden

Tekniska nämnden

Kultur- och fritids
nämnden

Utbildnings
nämnden

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

Valnämnden

Socialnämnden

Vård- och äldre
omsorgsnämnden

Överförmyndar
nämnden

Alingsås kommun driver en del av sin verk
samhet i bolag. Kommunen har också ett kommunal
förbund för räddningstjänsten tillsammans med
Vårgårda kommun.
Ny organisation gäller inför mandatperioden
2019–2022 där antalet nämnder har reducerats. Tidi
gare kultur-och fritidsnämnden och utbildningsnämnden
organiseras under nya kultur- och utbildningsnämnden
och tekniska nämnden organiseras tillsammans med
samhällsbyggnadsnämnden.
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Kommunstyrelsens ordförande
Alingsås fortsätter att växa och under 2018 har vi fått
ett antal nya alingsåsare till vår kommun. Detta är
i grunden positivt. Vi är en attraktiv kommun som
har goda förutsättningar genom såväl vårt g eografiska
läge som genom vår goda välfärd. Att vara en tillväxt
kommun innebär även vissa utmaningar som vi behöver
hantera. Våra nya alingsåsare ska ha någonstans att
bo, det behövs nya förskolor och skolor och det krävs
en väl utbyggd infrastruktur. Under 2018 antog
kommunfullmäktige en ny översiktsplan som på ett
övergripande plan fastställer samhällsplaneringen i
kommunen. Vår kommun fortsätter således att utvecklas
och det är något vi ska vara stolta över.
För att kunna möjliggöra en tillväxt och en god
välfärd till våra invånare, oavsett var i kommunen de
bor, krävs att vi använder våra medel så effektivt som
möjligt. Att hantera skattemedel och göra prioriteringar
i verksamheterna är ett uppdrag som kräver ett stort
mått av ödmjukhet. Våra invånare behöver känna att
kommunen gör sitt allra bästa för att deras skattemedel
används så effektivt som möjligt och bidrar till en god
välfärd för alla alingsåsare.
Prioriteringarna ska leda till att vi uppnår vår nya
vision som antogs under 2018, Vision 2040. I arbetet
med att ta fram den nya visionen samlades åsikter in
från oss förtroendevalda men även från näringslivet,
föreningslivet och våra kommuninvånare. Ett gediget
arbete som nu ligger till grund för vår planering framöver.
Alingsås kommun har en fortsatt god välfärd med
exempelvis en av landets bästa hemtjänster om brukarna
får avgöra. Det känns även bra att se att invånarnas
upplevelse av tryggheten i kommunen ökar och är
högre i Alingsås än snittet i riket. Andelen elever som
går ur årskurs 9 med tillräckliga behörigheter för gym
nasiet ökar liksom andelen gymnasieelever med fullstän
diga avgångsbetyg. Detta sammantaget lägger grunden
för en väl fungerande kommun med nöjda invånare.
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Ett stort utvecklingsområde för kommunen är vårt
näringslivsarbete där vi kan konstatera att det finns
förbättringspotential. Vi har nu kraftsamlat och gjort
ett omtag kring näringslivsarbetet för att på bästa sätt
kunna utveckla kommunen tillsammans med företagare
och näringsliv. Det har under år 2018 tillkommit 226
stycken nyetablerade företag i kommunen vilket är väldigt
glädjande att se.
Alingsås kommun uppvisar ett fullgott resultat för år
2018 men det finns ekonomiska utmaningar kommande
år med en vikande konjunktur och demografiska för
ändringar. Samtidigt ska vi verkställa kommunens
tillväxtprogram och säkerställa att nödvändig infra
struktur byggs ut och att det finns tillräckligt många
bostäder i olika former för våra alingsåsare. Det krävs
god ekonomistyrning för att säkerställa att vi klarar av
dessa utmaningar och fortsatt kan leverera en välfärd av
hög kvalitet. Detta är vårt främsta fokus även framöver.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till mina
förtroendevalda kollegor och våra över tre tusen anställda
för ett väl genomfört arbete under 2018.

Alingsås i mars 2019

Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens
ordförande

Kommunst yrelsens ordförande

Händelser under året

Damen med handväskan
Under året som gick landade Susanna Arwins omdebatt
erade staty ”Med handväskan som vapen” i Alingsås
och Åmanska parken. Statyn skänktes av bland andra
Alingsåsbördiga Palle Stenberg som är en av grundarna

till Nudie Jeans. I gåvobrevet står det att läsa ”… Vi på
Nudie Jeans har byggts upp av människor med sina rötter
i Alingsås och vi skulle vilja donera denna staty som en
gåva och tack till Alingsås samt som en påminnelse om
att våga stå upp för sina värderingar.”

Nordisk trästadskonferens i Alingsås

Renovering av Nolhaga Parkbad

Alingsås blev den första staden i Sverige att arrangera
den nordiska trästadskonferensen. Tidigare har konfer
ensen hållits i Trondheim 2016. Intresset var stort bland
såväl trähusentusiaster som representanter från olika
nordiska trästadskommuner, som under två dagar träng
des på Grand Hotel för att höra mängder av spännande
föredrag på teman som bevara, vårda, utveckla och trans
formation av vårt unika kulturarv i trä. Nästa konferens
blir sannolikt i danska Helsingör.

Våren 2016 stängdes det kommunala badhuset i Alingsås
för renovering, ett projekt som snart utökades till att bli
en total om- och utbyggnad av det befintliga badet för
att inbegripa både ett familjebad med rutschkanor och
en våning för relax och behandlingar. Badet har växt
från 7 000 till 11 000 kvadratmeter och renoveringen
har fortgått med stor intensitet under 2018. Arbetet är
nu i slutfasen och nya Nolhaga Parkbad öppnar åter för
allmänheten i mars 2019.
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Val 2018

Alingsås på pallen

Under året genomförde Alingsås kommun ett val.
Utfallet blev att Alliansen fortsatt styr Alingsås kom
mun. Fördelningen i kommunfullmäktige blev föl
jande: Socialdemokraterna 14 mandat (15 i valet
2014), Moderaterna 8 mandat (10), Centerpartiet 6
mandat (3), Liberalerna 6 mandat (5), Sverigedemo
kraterna 6 mandat (4), Kristdemokraterna 4 mandat
(4), Vänsterpartiet 4 mandat (4) samt Miljöpartiet 3
mandat (6).

För tredje året i rad har Alingsås utsetts till tredje bästa
landsbygdskommun att bo i av magasinet Fokus och
Handelshögskolan i Jönköping. Resultatet grundar de
utifrån hur det är att leva i kommunen som ung, familj
och äldre samt kommunens utbud och samhällsservice.
De enda kommunerna som placerade sig högre var
Varberg och Ängelholm.

Alingsås 400 år

Ny översiktsplan antagen

Under året som gått har allmänheten, föreningar och
organisationer sökt medel för att arrangera önskeprojekt,
som en del av jubileet när Alingsås firar 400 år under
2019. 23 bidrag beviljades pengar. Först ut, den 21
september, ett år innan födelsedagen, var Alingsås hem
bygdsförening med stadsvandringar, som bland annat
följdes upp av Alingsås Tennisklubb med tennis för
nyanlända samt rullstolstennis. I jubileets anda kul
minerade 2018 med nyårsfirande på Nolhaga slott, där
man fick höra musik och sång av Simon Ljungman,
Motoboy och Amanda Andréas. Nyårstalet hölls av kom
munfullmäktiges ordförande Kristina Grapenholm (L).

I oktober 2018 antogs Alingsås kommuns nya översikts
plan. Tidigare översiktsplan antogs 1998. En översikts
plan anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen
av bebyggelse och den fysiska miljön. Den omfattar hela
kommunen och ger vägledning i hur mark- och vatten
områden ska användas och hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras. Planen innehåller
även hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga
behovet av bostäder och verksamhetsmark.
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Händelser under 2018

Årsredovisningen
enligt styrmodellen
Styrmodellen är ett redskap för politiska beställningar
och för att anslå resurser till verksamhetsutförare så att
dessa kan leverera tjänster anpassade till målgruppernas
önskemål och behov, vilket fastställs i Flerårsstrategi
för Alingsås kommun. En viktig del av styrmodellen
är uppföljning, så att nämnder, styrelser och fullmäk
tige får kunskap om verksamheternas arbete i huvud
uppdraget utifrån målen, det ekonomiska läget samt
personalredovisning. I Alingsås kommun sker uppfölj
ning tre gånger om året, per den sista april (vårbokslut),
per den sista augusti (delårsbokslut) samt per den sista
december (årsredovisning).
Årsredovisningen är kommunstyrelsens samlade
rapport och analys av verksamhet, ekonomi och per
sonal till kommunfullmäktige för det gångna året. I
årsredovisningen följer kommunfullmäktige upp och
analyserar de prioriterade målen och indikatorerna uti
från nämndernas och bolagens redovisade resultat.
Beskrivningarna av arbetet under året och nämnder
nas uppföljning av varje åtagande är viktiga underlag
för analysen, men finns inte med i sin helhet i själva
årsredovisningen. Underlagen från nämnderna finns

istället samlade i ett separat beslutsunderlag till års
redovisningen. Årsredovisningen beslutas av kommun
fullmäktige i mars och är ett underlag för revidering av
mål, åtaganden och ekonomiska ramar för nästkom
mande flerårsstrategi.

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redo
visning ska det i budgeten anges finansiella mål samt
mål för verksamheten som har betydelse för god eko
nomisk hushållning. Därtill ska förvaltningsberättel
sen i årsredovisningen innehålla en utvärdering av om
målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts.
Det är varje kommuns uppgift att inom lagens ram
verk finna formerna för sin tillämpning. Avseende god
ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv är
det de prioriterade målen med tillhörande indikatorer
som utvärderas i avsnittet Måluppfyllelse. Kommun
fullmäktige har även antagit finansiella mål/indikato
rer för god ekonomisk hushållning och utvärdering av
dessa görs i avsnittet Finansiella rapporter.
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Vision 2040
”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang
och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla”
Tillsammans med kommunens Vision 2040 har kommunfullmäktige antagit fem fokusområden som är av
särskild betydelse för strategin att uppnå Vision 2040.

De fem fokusområdena är:
• Vackra miljöer
• Livskvalitet
• Experimentlust
• Omställning
• Tillsammans
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Prioriterade mål

Bedömningen av indikatorerna under respektive
mål görs utifrån kriterier som framgår i beslutad
flerårsstrategi 2018–2020 för Alingsås kommun.
Indikatorn utvecklas i rätt riktning eller är oförändrad med ett jämförelsevis högt resultat
Indikatorn är oförändrad eller utvecklas i fel riktning

Mål 1 – I Alingsås är det tryggt, säkert och
välkomnande
Måluppfyllelsen för mål ett mäts utifrån indikatorerna
medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommu
nen, andel elever som känner trivsel och trygghet i skolan
samt befolkningsmängd.
Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i
kommunen ska förbättras
Index 1–100

2018

2017

2016

Alingsås

60

58

58

Alla kommuner

58

57

56

55

55

55

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U00405)

Trygghet
Medborgarnas upplevelse av tryggheten i kommunen
har ökat något sedan 2017, från att ha varit oförändrad
över två år. En något mindre ökning kan observeras i
medelvärdet för landets samtliga kommuner, medan
kommuner av liknande storlek som Alingsås ligger på
samma nivå över tid.
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Måluppfyllelse

Kommunen har under året gjort flertalet insatser för
att öka tryggheten i samhället. En säkerhetsenhet har
inrättats på kommunledningskontoret under ledning
av kommunens nya säkerhetschef. Enheten har påbörjat sitt kommunövergripande säkerhets- och krisarbete
med att bland annat inrätta funktionen tjänsteman i
beredskap (TiB), en jour som är öppen dygnet runt,
årets alla dagar, och som hanterar störningar av kommunövergripande karaktär. Därutöver har kommunens
samverkan med polisen fördjupats i och med en uppdatering av samverkansöverenskommelsen och det lokala
brottsförebyggande rådet har intensifierat sitt arbete
under året. Kommunens bostadsbolag Alingsåshem
har genomfört trygghetsvandringar tillsammans med
Hyresgästföreningen och fortsatt arbetet med att införa
elektroniska passersystem i husen. Ett förebyggande
arbete mot våld i nära relationer har även pågått på
socialtjänsten genom att öka medarbetarnas kompetens
och utveckla arbetssätt inom området. Sammantaget
arbetar kommunen på många olika håll med trygghets
skapande åtgärder för medborgarna och indikatorn
bedöms vara uppfylld.

Andelen elever som känner trivsel och trygghet
i skolan ska öka
Förskola

Alingsås

Medelvärde

Medel Göteborgs-

2018

2017

2016

5,8

5,8

5,9

1–7

regionen

5,8

5,7

5,8

Årskurs 2

Alingsås

88*

89*

95

Index 1–100

Medel Göteborgsregionen

89*

89*

93

Årskurs 5

Alingsås

8,2**

8,4**

92

Medelvärde

Medel samtliga

1–10

medverkande
skolor

8**

8,4**

90

Årskurs 8(9)

Alingsås

8**

7,6**

85

Medelvärde

Medel samtliga

1–10

medverkande
skolor

Gymn års-

Alingsås

kurs 2 Index

Medel Göteborgs-

1–100

regionen

kunna minska elevers upprepade eller längre frånvaro.
I flera skolor med barn från förskoleklass till årskurs
sex, har insatser gjorts kring pedagogisk rastverksamhet i syfte att skapa trivsel och trygghet, och därigenom
förbättra möjligheterna till en bättre lärmiljö. Utbildningsnämnden har under året gjort särskilda insatser
i syfte att förebygga kränkande särbehandling och
hedersrelaterad problematik. Olika kompetensutvecklingsinsatser inom området har genomförts på Alströmergymnasiet och Campus Alingsås. Sammantaget
arbetar Alingsås kommun aktivt med att öka elevers
trygghet. Det är ett pågående arbete som behöver fortsätta kontinuerligt.
Befolkningsmängden ska öka

7,8**

7,9**

86

Antal innevånare i

81*

83*

88

Alingsås kommun

84*

84*

87

2018

2017

2016

41 070

40 390

40 045

Källa: SCB:s befolkningsstatistik, Kolada (N01951)

Källa: Skolinspektionen/GR:s skolenkät
*Från och med 2017 är frågeområdet endast trygghet (ej trivsel) –
ej jämförbart med tidigare år.
**För årskurs 5 respektive 9 redovisas Skolinspektionens resultat,
frågeområde ”trygghet” – ej jämförbart med tidigare år.
Not. Från och med 2017 mäts svaren i årskurs 9 istället för årskurs 8 –
ej jämförbart med tidigare år.

Elevernas upplevda trygghet i skolan varierar något
över årskurserna. I förskolan tycks resultaten ligga stabilt på samma nivå som året innan, medan en liten
negativ ändring kan observeras avseende årskurserna
två, fem och årskurs två på gymnasiet. I årskurs nio
ses en liten positiv förändring. Förändringar i enkäten
påverkar jämförbarheten över åren. I samtliga årskurser förutom förskolan är resultaten jämförbara endast
mellan 2017 och 2018. Det är även svårt att dra några
större slutsatser kring resultaten eftersom de är så pass
små och mäter en subjektiv uppfattning om tryggheten i skolan. I de flesta fall är Alingsås resultat i nivå
med, eller något högre än, det jämförande medeltalet.
För årskurs två och årskurs två på gymnasiet är det
jämförande medeltalet något högre än i Alingsås. Sammantaget bedöms indikatorn ej vara uppfylld utifrån
att flera resultat minskat något.
Upplevelsen av trygghet i skolan är grundläggande
för att som elev trivas och prestera i skolan. I Alingsås
arbetar samtliga skolor för att eleverna ska känna sig
trygga. Inom grundskolan har ett arbete för att förebygga skolk och sena ankomster implementerats. Elevhälsan har utökats inför läsåret 2018–2019 för att

Fler invånare i Alingsås kommun
Invånarantalet fortsätter att öka i Alingsås och en stadig ökning går att observera över tid. Kommunens attraktiva läge i en växande region med närhet och bra
kommunikationer till Göteborg tros vara en del av förklaringen. Kommunen är även attraktiv med en unik
stadskärna och en levande landsbygd. Enligt Vision
2019 ska Alingsås kommun ha 42 000 invånare vid
utgången av år 2019. Mot bakgrund av de senaste
årens utveckling av befolkningen och planerade satsningar i nya bostäder under 2019 ser prognosen ut att
hamna strax under 42 000 invånare år 2019.
Mål 2 – I Alingsås finns goda möjligheter
till arbete och företagande
Måluppfyllelsen för mål två mäts utifrån indikatorerna
medborgarnas upplevelse av möjligheter till arbete och
företagande, antalet nystartade företag, näringslivs
ranking samt självförsörjningsgrad.
Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras
Index 1–100

2018

2017

2016

Alingsås

59

60

60

Alla kommuner

58

57

53

61

60

56

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U40400)
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Arbetsmöjligheterna i kommunen
Alingsås kommun befinner sig i ett attraktivt arbetsmarknadsläge i Göteborgsregionen, högkonjunktur
och tillväxt har präglat även 2018. Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen har dock
minskat något i relation till föregående år. Alingsås ligger nu något högre än medelvärdet för samtliga kommuner och något lägre än medelvärdet för kommuner
av liknande storlek. Med anledning av att utvecklingen
är liten och att undersökningen är en attitydundersökning är det svårt att dra slutsatser utifrån resultatet.
Båda jämförelsevärdena har dock ökat något jämfört
med 2017, indikatorn bedöms därför inte vara uppfylld.
Kommunen arbetar med en rad olika åtgärder för
att öka antalet arbetstillfällen och medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen. Flera
olika verksamheter inom kommunen har anställt personer inom arbetsmarknadsåtgärden extratjänster och
via arbetsmarknadsenheten har kommunen tagit emot
praktikanter. Det kommunala bolaget Fabs har under
året genomfört fyra upphandlingar med krav på social
hänsyn avseende arbetsmarknadsfrämjande åtgärder.
Utbildningsnämnden har ökat utbudet av utbildningar
som motsvarar arbetsmarknadens behov, vid Campus
Alingsås har yrkesutbildningen plåt och svets och en
ny kockutbildning med språkstöd startats upp. Kommunen har även samverkat med civilsamhället och
näringslivet i syfte att öka andelen i arbete samt delaktigheten i samhället, vilket har gjorts genom bland
annat språkcafé och satsningar på att motverka digitalt
utanförskap. Arbete eller annan meningsfull sysselsättning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna
vara delaktig i samhället. Sammantaget genomförs
en mängd åtgärder för att öka upplevelsen av arbets
möjligheter i kommunen, vilket är ett arbete som kommer att fortlöpa.

Kommunens näringslivsranking ska förbättras

Antalet nystartade/nyetablerade företag
ska bli fler

Självförsörjning av arbetstillfällen

Antal registrerade under året

2018

2017

2016

226

238

245

Källa: Bolagsverket

Under året har 226 företag nyetablerats i kommunen.
Antalet är något färre än föregående år, men tyder på
att kommunen fortsatt är en attraktiv kommun för
företag att verka i. Utifrån att målsättningen är att
antalet företag ska bli fler bedöms indikatorn uppfylld
även för år 2018.
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Måluppfyllelse

Ranking 1–290
Ranking

2018

2017

2016

237

200

198

Källa: Svenskt Näringsliv, Kolada (U40402)

Kommunens näringslivsranking fortsätter att sjunka
trots flertalet olika insatser för att förbättra näringslivsklimatet. Indikatorn bedöms inte uppfyllas år 2018.
De delområden som får sämst resultat i rankingen är
tillämpning av lagar och regler, kommunpolitikernas atti
tyder till företagande, service till företag, tjänstemännens
attityder till företagande och sammanfattande omdöme.
Alingsås kommun arbetar brett för att företag ska
etablera sig i Alingsås och därmed bereda ytterligare
arbetstillfällen. Kommunen har haft dialog med Business Region Göteborg avseende verksamhetsmark och
etableringsförfrågningar och med näringslivet angående dess förväntningar på kommunen. Funktionen
företagslots har under året införts vid kommunledningskontoret med uppdrag att underlätta för företagare i frågor som är kopplade till etablering genom att
bland annat vara företagarnas kontakt med kommunen oavsett fråga. Projektet ”Förenkla – Helt enkelt”
har också pågått under året i syfte att förenkla för företagare att etablera sig och ha kontakt med kommunen.
Ambitionen är att dessa aktiviteter ska underlätta för
företagarna att vara i kontakt med kommunen.
Självförsörjningsgraden ska öka
(%)
Alingsås

2018

2017

2016

2015

i.u.

80,53

80,50

80,66

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB
Not. Släpande statistik.

Inom Alingsås kommun är självförsörjningsgraden hög,
med cirka 15 000 lokala arbetstillfällen inom både privat och offentlig sektor och cirka 19 000 Alingsåsare i
arbetsför ålder. Utsträckningen inom vilken kommunens olika arbetsgivare försörjer invånarna med arbetstillfällen fortsätter att ligga stadigt runt 80 procent, med
en liten ökning från året innan. Resultatet får även ses
i ljuset av konkurrensen om arbetskraft från storstads
området Göteborg. Indikatorn bedöms vara uppfylld.

Mål 3 – I Alingsås finns attraktiva
boendemiljöer
Måluppfyllelsen för mål tre mäts utifrån medborgarnas
nöjdhet med bostadssituationen, antal nybyggda bostäder
samt medborgarnas nöjdhet att bo och leva i kommunen.
Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen
i kommunen ska förbättras
Index 1–100

2018

2017

2016

Alingsås

49

50

52

Medel riket

53

52

52

54

54

53

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U07406)

Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i
kommunen ska bibehållas eller förbättras
Index 1–100

2018

2017

2016

Alingsås

62

66

67

Alla kommuner

62

60

60

61

63

62

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

det sistnämnda betyget utav alla delbetyg i samma mätning, vilket gör att vi kan dra slutsatsen att det främst är
upplevelsen av bostadsutbudet som påverkat värdet på
kommunen som en plats att leva och bo på negativt. De
båda indikatorerna bedöms vara ej uppfyllda.
Indikatorn bedöms vara uppfylld. utifrån att antalet
nybyggda bostäder ökar 2018 jämfört med 2017, ökningen
sker dock ej i den takt kommunen räknat med. Alingsås
hem arbetar kontinuerligt för att tillhandahålla attraktiva bostäder av olika upplåtelseform och storlek. På
Bollvägen har 28 fullt tillgängliga lägenheter tagits i
bruk och i Stadsskogen byggs 53 lägenheter som kommer att vara klara för inflyttning under våren 2019. En
nybyggnation av 26 mindre ungdomslägenheter placerade i Noltorp påbörjades även under 2018. Samhälls
byggnadsnämnden har arbetat för att mer effektivt
handlägga detaljplaner och bygglov som rör nybygg
nation av bostäder. Under året har exempelvis ett bygg
lovsärende getts högre prioritet då det inom ramen
för ärendet är hyresrätter som ska byggas. Kommunen kommer fortsätta att prioritera bostadsfrågan, inte
minst via Tillväxtprogrammet som stakar ut en offensiv byggnationstakt framöver.

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U00402)

Antalet nybyggda bostäder av olika
upplåtelseformer och storlek ska bli fler
Antal

2018

2017

2016
119

Totalt

151

138

varav flerbostadshus

131

104

7

103

76

20

28

28

59

20

34

33

därav bostadsrätter
därav hyresrätter
varav småhus
Källa: Samhällsbyggnadskontoret

Bostadsutbud och nöjdhet med
bostadssituationen
Det råder bostadsbrist i Alingsås kommun liksom i
stora delar av övriga landet. En liten minskning av
medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen syns och en något större minskning kan observeras av medborgarnas nöjdhet med att bo och leva
i kommunen. Medborgarnas nöjdhet med bostads
situationen är ett delbetyg till medborgarnas nöjdhet
med att bo och leva i kommunen, vilket innebär att de
båda resultaten är nära sammankopplade. Det förstnämnda betyget bedöms av SCB även ha störst effekt på

Mål 4 – I Alingsås råder god ekonomisk
hushållning grundad på effektiv
resursanvändning
Måluppfyllelsen för mål fyra bedöms utifrån att ekonomiskt
resultat ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter
och statsbidrag, årets finansieringar i skattefinansierad
verksamhet exklusive Tillväxtprogrammet ska självfinan
sieras genom resultat och avskrivningar, nettokostna
derna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter
och statsbidrag samt att avvikelsen mellan redovisade
nettokostnader och referenskostnader ska minska.
Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst
2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag
(%)
Alingsås

2018

2017

2016

3,3

5,7

0,1

Källa: Kommunens räkenskaper

Årets investeringar i skattefinansierad verk
samhet exklusive Tillväxtprogrammet ska
självfinansieras genom resultat och avskrivningar
(%)

2018

2017

2016

Alingsås

189,4

249,5

77,3

Källa: Kommunens räkenskaper
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Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än
summan av skatteintäkter och statsbidrag
(%)

2018

2017

2016

generella statsbidrag

2,6

5,2

5,0

Verksamhetens nettokostnad

5,7

–0,6

6,8

Skatteintäkter och

(inklusive finansnetto)
Källa: Kommunens räkenskaper

Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader
och referenskostnader ska minska
(mnkr)
Alingsås

2018

2017

2016

i.u.

46

51

Källa: Kommunens räkenskaper
Not. Släpande statistik.

Av kommunens fem mål för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv följs samtliga upp i
samband med årsbokslutet. Dessa redogörs för i detalj
under avsnittet God ekonomisk hushållning. Fyra av
dessa bedöms uppnås. Det mål som ej bedöms uppnås avser nettokostnadsutvecklingen. Då 2017 innebar
ett ovanligt starkt resultat med mycket tillfälliga poster innebar det att målet var svårt att nå under 2018.
Detta beror på att jämförelsen alltid sker med föregående år. Utifrån att resterande finansiella mål bedöms
uppnås samt att resultatet överstiger budgeterat resultat
görs den samlade bedömningen att kommunen kommer att uppfylla god ekonomisk hushållning ur ett
finansiellt perspektiv 2018.

Mål 5 – I Alingsås bygger välfärden på god
service, hög kvalitet och tillgänglighet
Måluppfyllelsen för mål fem mäts utifrån medborgarnas
upplevelse av bemötande och tillgänglighet, företagsklimat,
nöjd-medarbetar-index, sjukfrånvaro, andelen som tar
kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar
på en enkel fråga samt andel som skickar in en enkel fråga
via e-post och får svar inom två arbetsdagar ska öka.
Medborgarnas upplevelse av bemötande och
tillgänglighet i kommunen ska förbättras
Index 1–100

2018

2017

2016

Alingsås

52

55

58

Alla kommuner

57

56

56

55

56

56

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U00400)

Medborgarnas nöjdhet med bemötande och tillgänglighet i kommunen har minskat jämfört med före
gående år. Alingsås ligger under medelvärdet för både
samtliga kommuner och kommuner av liknande
storlek. Indikatorn bedöms ej vara uppfylld. Med
anledning av att utvecklingen är liten och att undersökningen är en attitydundersökning är det svårt att
dra slutsatser utifrån resultatet. Indikatorn innehåller
delfrågor som alla berör upplevelsen av möjligheterna
att komma i kontakt med kommunens tjänstemän och
chefer och vilken service och vilket bemötande som ges
vid kontakten.
Kommunen arbetar ständigt för att ge ett gott
bemötande och vara tillgänglig för medborgarna. Kommunen har en rad olika kommunikationskanaler i
sociala medier som dagligen uppdateras och ger goda
resultat och ofta stor spridning. Miljöskyddsnämnden
har under året arbetat för att underlätta för medborgare
att komma i kontakt med tjänstemän på kontoret, genom
att bland annat genomföra två stora informationsmöten
om enskilda avlopp.
Kommunen kommer fortsätta att arbeta för att vara
tillgänglig och ge ett gott bemötande till medborgarna.
Arbetet med att ta fram en helt ny hemsida för kommunen har påbörjats under 2018 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.
Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index ska
förbättras
Index 1–100

Måluppfyllelse

2017

2016

Alingsås

i.u.

62

60

Medel riket

i.u.

71

70

Medel GR

i.u.

71

68

i.u.

70–80

70–80

Högt betyg enligt
SKL:s bedömning
Källa: SKL Insikt, Kolada (U07451)
Not. Släpande statistik, uppgifter för 2018 offentliggörs april 2019.

Kommunens servicenivå blir
något bättre
Företagarnas nöjdhet med servicenivån på kommunens myndighetsutövning har ökat något jämfört med
föregående år. Alingsås kommun ligger under genom
snittet men befinner sig numera enligt SKL på en godkänd nivå.1 Indikatorn bedöms vara uppfylld, även om
ambitionen är att nöjdheten ska fortsätta att öka.
Kommunen har arbetat aktivt med att öka nöjd
heten med kommunens service i myndighetsutövningen.
1

16

2018

SKL, Öppna jämförelser – Företagsklimat 2017.

En organisationsförändring har gjorts i början på året i
syfte att öka effektiviteten i bygglovsgivningen, genom
att tidigare planavdelningen och bygglovsavdelningen
nu organiseras under samma avdelning, plan- och
bygglovsavdelningen. Under hösten implementerades ett nytt ärendehanteringssystem, vilket möjliggör
utbyggnad av ett flertal e-tjänster, automatisering av
administrativa moment samt förbättrad uppföljning av
handläggningstider och ärendeflöden. Detta har initialt
tagit mycket resurser i anspråk men bedöms på längre
sikt att minska kö- och handläggningstider. Kommunen arbetar även med projektet ”En dörr in” för företagare och näringsliv, som innebär att företagen har en
och samma kontaktväg in till kommunen, där de sedan
kan få vägledning i sina olika frågor. Företagsklimatet är en prioriterad fråga i kommunen och kommer att
fortsätta vara det även framöver.
Nöjd-medarbetar-index ska höjas
Index 1–5

2018

2017

2016

3,8

3,7

3,8

Alingsås

Andel av medborgarna som tar kontakt med
kommunen via telefon och får ett direkt svar
på en enkel fråga ska öka
(%)

2018

2017

2016

Alingsås

48

57

52

Medel GR

55

57

60

50

51

54

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare
Källa: Kolada (U00413)

Indikatorn är en del av en servicemätning om kommunens e-post- och telefontillgänglighet. Alingsås resultat
har minskat jämfört med föregående år och ligger även
under medelvärdet för de jämförande kommunerna
inom Göteborgsregionen och kommuner av liknande
storlek. Indikatorn bedöms ej vara uppfylld. Kommunen har ett utvecklingsarbete framför sig att analysera
resultaten av undersökningen och vidta nödvändiga
åtgärder.

Källa: Kommunens medarbetarundersökning

Kommunen är en stor och viktig arbetsgivare i
Alingsås. De anställdas upplevelse av att arbeta i kommunen är en viktig indikation på hur man trivs på jobbet och om kommunen uppfattas som en attraktiv
arbetsgivare. Nöjd-medarbetar-index har ökat i förhållande till föregående år, indikatorn bedöms därför vara
uppfylld för 2018. Mätningen är internt framtagen
inom kommunen och kan därför inte sättas i relation till andra kommuner. Kommunen arbetar ständigt för att öka medarbetarnas nöjdhet med sitt arbete.
Under året har bland annat arbetsmiljöarbetet utvecklats ytterligare avseende tydlighet i organisation, roller,
uppdrag och ansvar.
Sjukfrånvaron i kommunen ska minska
(%)
Total

2018

2017

2016

6,9

7,3

7,3

3,6

3,8

3,9

Långtidssjukfrånvaro
(=> 60 dagar)
Källa: Kommunledningskontoret

Både den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört med 2017. Indikatorn bedöms
vara uppfylld.
En fördjupad analys kring utvecklingen av både
nöjd-medarbetar-index (NMI) och sjukfrånvaron ges i
personalavsnittet på sidan 36-37.
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Andel av medborgarna som skickar in en
enkel fråga via e-post och får svar inom två
arbetsdagar ska öka
(%)

2018

2017

2016

Alingsås

81

74

78

Medel GR

90

87

90

90

87

89

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare
Källa: Kolada (U00412)

Medborgarnas bedömning av möjligheter till
inflytande i kommunen ska öka

Även denna indikator ingår i samma servicemätning
som den föregående, dock avseende svar via e-post.
Här har kommunen förbättrat sitt resultat jämfört med
föregående år, indikatorn bedöms därmed vara uppfylld. Alingsås resultat är dock sämre än medelvärdet
i de jämförande kommunerna inom Göteborgsregionen och kommuner av liknande storlek. Även avseende
e-postsvar ser kommunen att det finns utvecklings
potential framöver.

Mål 6 – I Alingsås finns det valfrihet och
självbestämmande
Måluppfyllelsen för mål sex mäts utifrån antalet kommu
nala tjänster med valmöjlighet, antalet verksamheter som
omfattas av lagen om valfrihetssystem och medborgarnas
bedömning av möjligheter till inflytande i kommunen.
Antalet kommunala tjänster med valmöjlighet
ska bli fler
2018

2017

2016

6

6

6

Antalet kommunala tjänster
med valmöjlighet
Källa: Kommunledningskontoret

Antalet verksamheter som omfattas av lagen
om valfrihetssystem ska bli fler
2018

2017

2016

2

2

2

Antalet kommunala tjänster
som omfattas av LOV
Källa: Kommunledningskontoret

Antalet kommunala tjänster med valmöjlighet och
antalet tjänster som omfattas av lagen om valfrihets
system (LOV) är oförändrat jämfört med föregående
år. Indikatorerna bedöms därför ej vara uppfyllda.
Kommunen har under året arbetat med att identifiera
och föreslå nya verksamhetsområden där lagen om valfrihetssystem (LOV) kan införas. Utredningar har
gjorts angående möjligheten att införa LOV inom flera
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olika verksamheter i kommunen; boendestöd, öppenvård missbruk, ledsagarservice och daglig verksamhet.
Utredningarna har presenterats för berörda nämnder,
i några fall har förvaltningarna fått fördjupade uppdrag att bland annat utreda om intressenter finns. De
berörda nämnderna kommer att fatta beslut om eventuellt införande av LOV för nämnda verksamheter
under 2019.

Måluppfyllelse

Index 1–100

2018

2017

2016

Alingsås

37

41

43

Alla kommuner

42

40

40

41

41

41

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U00408)

Medborgarnas upplevelse av möjligheter till inflytande
i kommunen minskar något jämfört med föregående år,
trenden syns även över en treårsperiod. Alingsås befinner sig nu på en lägre nivå än medelvärdet för jämförelsekommunerna. Indikatorn bedöms vara ej uppfylld.
Det är framförallt frågeområdena påverkan samt förtro
ende som bedöms kunna höja helhetsbetyget.
Kommunen arbetar med en rad olika aktiviteter för att
stärka medborgarnas möjligheter till inflytande. Olika
former av brukardialoger förs kontinuerligt inom både
vård- och äldreomsorgsnämndens och socialnämndens
verksamhetsområden. Inom skolan har elever möjlighet att påverka sin delaktighet och inflytande inom
olika former av elevråd. Representanter från vård- och
äldreomsorgsverksamheten har deltagit på pensionärs
föreningars medlemsmöten i syfte att föra dialog
om seniorers behov av kommunal service och social
gemenskap. Olika utbildningsinsatser har genomförts avseende medborgarnas påverkan och inflytande,
exempelvis har tekniska presidiet varit på konferens
rörande medborgardialog. Ungdomsfullmäktige har
genomfört två sammanträden under året och ungdomsrådet har haft 28 sammanträden, båda bidrar till
att ge ungdomar insikt i den demokratiska processen.
På Kulturhuset har konceptet Demokrativecka genomförts där en kulturpolitisk debatt arrangerades med
kommunfullmäktiges partier i samverkan med några
pensionärsorganisationer. Kommunen behöver fortsätta utveckla arbetssätt för att öka medborgarnas förtroende och möjligheter till påverkan, det är ett arbete
som fortsätter 2019.

Mål 7 – I Alingsås utvecklas vården och
omsorgen för individens behov
Måluppfyllelsen under mål sju mäts utifrån indikatorerna
nöjd-kund-index inom hemtjänsten samt nöjd-kund-index
inom äldreboenden.
Nöjd-kund-index inom hemtjänsten ska höjas
Index 1–100

2018

2017

2016

Alingsås

94

94

94

Medel GR

88

90

89

49 999 invånare

90

90

90

Alla kommuner

88

91

91

Kommunstorlek 30 000–

Källa: Socialstyrelsen, Kolada (U21468)

Fortsatt nöjda brukare inom
hemtjänst och äldreboende
Hemtjänsttagares uppfattning om kvaliteten inom
hemtjänsten ligger fortsatt på ett stabilt högt resultat,
som även ses över tid. Indikatorn är oförändrad jämfört med föregående år, dock har Alingsås kommun
ett fortsatt bättre resultat än genomsnittet för samtliga
jämförelsegrupper av kommuner, där medelvärdet för
Göteborgsregionen och för landets samtliga kommuner
har sjunkit något jämfört med föregående år. Indikatorn bedöms därför vara uppfylld.

Mål 8 – I Alingsås ger utbildning kunskaper
för en dynamisk framtid
Måluppfyllelsen under mål åtta mäts utifrån indikato
rerna föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola,
andel elever som är nöjda med sin skolmiljö och under
visning, andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gym
nasiet samt andelen gymnasieelever med fullständiga
avgångsbetyg.
Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/
skola ska förbättras
Medelvärde 1–7

2018

2017

2016

Alingsås

5,6

5,6

5,7

Medel GR

5,6

5,6

5,6

Källa: GR:s skolenkät

Nöjd-kund-index inom äldreboende ska höjas
Index 1–100

samordnare tar första kontakten och styr upp starten
av ett hemtjänstärende. Ett arbete för att förbättra måltidssituationen på vissa äldreboenden har gett resultat i
form av större delaktighet och större matglädje, på flera
boenden har matmöten införts där brukare har möjlighet att påverka vilka rätter som ska finnas på matsedeln. Under sommaren har ett antal aktiviteter och
utflykter gjorts från olika avdelningar i syfte att bidra
till känsla av semester och bryta av vardagen, exempelvis
genom bad samt besök på Botaniska trädgården i Göteborg. Kommunen kommer att fortsätta arbeta för att
bibehålla en hög brukarnöjdhet inom äldreomsorgen.

2018

2017

2016

Alingsås

86

86

84

Medel GR

83

84

85

49 999 invånare

82

83

83

Alla kommuner

81

83

83

Kommunstorlek 30 000–

Källa: Socialstyrelsen, Kolada (U23471)

Äldres upplevelse av kvaliteten på äldreboenden i
kommunen ligger på samma nivå som året innan, en
ökning kan observeras över tid. Alingsås kommun har
dock även här ett fortsatt bättre resultat än genom
snittet för alla jämförelsegrupper av kommuner. Medelvärdet för Göteborgsregionen, kommuner av samma
storlek samt för landets alla kommuner har minskat
från föregående år. Utifrån detta bedöms indikatorn
vara uppfylld.
Betygen är ett resultat av ett aktivt arbete med systematisk verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen
där flera förebyggande och trygghetsskapande aktiviteter genomförs. En mängd olika insatser genomförs för
att öka brukarnöjdheten, bland annat har konceptet
En väg in prövats inom kvarboendeavdelningen där en

Upplevelsen av kvaliteten i skolan
Föräldrars nöjdhet med barnens förskola ligger på
samma nivå som året innan och på samma nivå som
medelvärdet i Göteborgsregionen, resultaten tycks ha
stabiliserats för både regionen och Alingsås kommun.
Indikatorn är oförändrad och i nivå med medelvärdet
i Göteborgsregionen, den är därför ej uppfylld. Mest
positiva är vårdnadshavare kring att personalen tar väl
hand om barnen, att barnen möter personal som de
känner och upplevelsen av att förskolan är rolig, trygg
och lärorik. I likhet med flera andra kommuner inom
Göteborgsregionen har förskolan behov av att utveckla
möjligheten till föräldrars inflytande och tillgång till
information. Inom förskolan har ett arbete påbörjats
under året med att implementera Skolverkets stöd för att
kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och
språklig medvetenhet i förskoleklass i syfte att få tidiga
och tydliga kunskapsutvärderingar. Inför höstterminen
har pedagogisk personal i förskolan fått egna personliga
lärverktyg och antalet lärverktyg för elever har utökats.
Sammantaget genomförs ett flertal aktiviteter för att öka
föräldrars nöjdhet med barnens förskola.

19

Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö
och undervisning ska öka
NÖJD MED SKOLAN
Förskola

Alingsås

Andelen elever i årskurs 9 behöriga till
gymnasieskolan ska öka

2018

2017

2016

(%)

2018

2017

2016

5,6

5,7

i.u.

Alingsås

87,5

86,5

92,1*

Medelvärde 1–7 Medel GR

5,6

5,7

i.u.

Medel riket

84,4

82,5

87,3*

Årskurs 2

Alingsås

82

83

i.u.

Medel GR

87,4

83,7

88,7*

Index 1–100

Medel GR

81

53

i.u.

Alla kommuner

82,6

80,3

86,0*

Årskurs 5

Alingsås

7,6

7,9

i.u.

Medelvärde 1–10 Medel samtliga

*År 2016 exkluderades alla elever med okänd bakgrund ur

deltagande
Årskurs 9

kommuner

7,4

8

i.u.

Alingsås

7,1

6,8

i.u.

Medelvärde 1–10 Medel samtliga
deltagande
kommuner

6,3

6,5

i.u.

Gymn årskurs 2 Alingsås

72

76

i.u.

Index 1–100

74

72

i.u.

Medel GR

Källa: Skolverket, Kolada (N15424)

Källa: Skolinspektionen/GR:s skolenkät
Not. För förskolans enkät redovisas medelvärdet för samtliga frågeområden i enkäten. För resterande årskurser redovisas resultatet avseende
hur nöjd eleven är med skolan som helhet.

De olika betygen för elevernas nöjdhet med sin skola
som helhet har minskat något i de flesta årskurser
mellan 2017 och 2018. Indikatorn bedöms därför ej
vara uppfylld. Från och med 2017 har vissa klasser i
Alingsås deltagit i den gemensamma skolenkäten som
görs av Göteborgsregionen och vissa klasser har deltagit
i Skolinspektionens enkät. Därför jämförs årskurs fem
och nio med samtliga deltagande kommuner i Skol
inspektionens enkät, medan övriga jämförs med övriga
GR-kommuner. Av samma anledning redovisas inga
resultat för år 2016 då dessa ej är jämförbara med 2017
och 2018 års resultat.
På Alströmergymnasiet har flera aktiviteter genomförts i syfte att varje elev ska ha möjlighet att studera
utifrån sina egna behov och förutsättningar och som
samtidigt stimulerar till största möjliga lärande. Det
har gjorts genom bland annat utveckling av schema och
digitalisering genom flexibla kurser samt digitala system, som examinationssystemet Dugga. Inom grundskolan görs en förstudie och utredningar avseende
kapacitet i ett antal skolor i syfte att på sikt ta fram en
vision för den framtida skolorganisationen, som förväntas ge bättre förutsättningar för en samlad och lik
värdig skolgång.

mätningen, därför är resultatet ej jämförbart med senare år.

Alingsåselevers behörighet till gymnasiet ökar jämfört
med 2017. Samma ökning kan observeras i medelvärdet för samtliga jämförande kommuner. Jämfört med
medelvärdet i Göteborgsregionen ligger Alingsås något
bättre till och i jämförelse med landets alla kommuner
ligger Alingsås en bra bit över medelvärdet.
Grundskolan och gymnasieskolan arbetar tillsammans för att öka andelen elever i årskurs nio som är
behöriga till gymnasiet och för att säkra trygga övergångar mellan grundskola och gymnasium. En utökad
samverkan har skett inom studie- och yrkesvägledningen
för att stärka elevers valkompetens till gymnasiet. Ett
annat exempel är projektet Plug-In där barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden, socianämnden
och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) samarbetar
för att möta upp elever i årskurs nio som riskerar framtida avbrott på gymnasiet. Flertalet insatser görs för
att öka andelen elever som är behöriga till gymnasiet,
kommunen arbetar ständigt med frågan och kommer
att fortsätta göra det även framöver.
Andelen gymnasieelever med fullständiga
avgångsbetyg ska öka
Gymnasieelever med

2018

2017

2016

71,4

70,2

66,9

examen inom tre år (%)
Alingsås
Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

58,7

59,7

58,9

Medel GR

51,6

56,2

52,5

Riket

64,3

2018

2017

2016

Alingsås

76,7

72,5

71,3

Alla kommuner

65,3

64,1

64,5

49 999 invånare

68,6

66,8

67,4

Medel GR

67,4

62,3

61,9

Riket

70,5

Källa: SCB, Kolada (N17451)

Gymnasieelever med
examen inom fyra år (%)

Kommunstorlek 30 000–

Källa: SCB, Kolada (N17467)
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Fler gymnasieelever tar examen
Andelen elever som går ut Alströmergymnasiet med
examen ökar, både andelen som tar sin examen inom tre
år och de som tar den inom fyra år. I Alingsås är andelen med examen högre än i samtliga jämförande kommungrupper. Indikatorn bedöms vara uppfylld. Den
positiva utvecklingen kan observeras för de jämförande
kommungrupperna avseende elever med examen inom
fyra år, men en minskning syns för samma kommungrupper avseende elever med e xamen inom tre år. På
Alströmergymnasiet har den högsta ökningen av elever
med examen inom tre år skett på ekonomiprogrammet
och teknikprogrammet. Den totala ökningen kan bero
på att ett intensifierat arbete har skett för att öka elevernas förståelse och kunskap om studieplanen och vad
som krävs för examen, täta avstämningar med mentor
samt en mer sammanhållen skoldag för eleverna.

Mål 9 – I Alingsås har vi ett rikt och
stimulerande kultur-, idrotts- och
föreningsliv
Måluppfyllelsen för mål nio mäts utifrån indikatorerna
medborgarnas nöjdhet med fritids- och föreningsutbudet,
medborgarnas nöjdhet med idrotts- och motionsanlägg
ningar, medborgarnas nöjdhet med kulturverksamheten
samt nettokostnad per aktivitet.
Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritidsoch föreningsutbud ska förbättras
Index 1–100

2018

2017

2016

Alingsås

64

68

68

Alla kommuner

61

61

61

64

64

62

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

Medborgarnas nöjdhet med kommunens
idrotts- och motionsanläggningar ska förbättras
Index 1–100

2018

2017

Alingsås

54

60

61

Alla kommuner

61

61

55

61

62

56

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U09406)

Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och
motionsanläggningar har minskat jämfört med före
gående år, Alingsås har nu ett lägre betyg än medelvärdet för samtliga kommuner och för kommuner
av liknande storlek. Indikatorn bedöms därmed ej
vara uppfylld. Under året har byggnationen av Nolhaga Parkbad genomförts och den nya anläggningen
ska öppna i början på mars 2019. Under byggtiden
har badet varit stängt, vilket sannolikt har bidragit till
att upplevelsen av idrotts- och motionsanläggningar
minskat. Utöver parkbadet har ett flertal anläggningar
för motion och platser för spontanidrott och familje
aktiviteter färdigställts och invigts under perioden.
Den 23 maj invigdes den nya skatearenan i Sollebrunn
och den 29 augusti invigdes den nya parkour- och
skateanläggningen vid Savannen. Ett funktionshinder
anpassat bad har även anlagts vid Gräsbadet i sjön
Gerdsken. Sammantaget genomförs flera aktiviteter för
att kvaliteten och utbudet av kommunens idrotts- och
motionsanläggningar ska vara högt, förhoppningen är
att nyöppningen av Nolhaga Parkbad kommer att leda
till en förbättring av betyget framöver.
Medborgarnas nöjdhet med kommunens
kulturverksamhet ska förbättras
Index 1–100

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U09408)

Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud minskar något jämfört med föregående
år. Kommunen ligger i nu i nivå med medelvärdet för
kommuner av liknande storlek samt något över medelvärdet för alla kommuner. Indikatorn bedöms ej
vara uppfylld. Det är främst tillgången till kulturevenemang, idrottsevenemang och nöjesutbudet som får ett
något lägre betyg än året innan. Dialogmöten med föreningslivet av en mer formell karaktär har genomförts
under perioden. Syftet med dessa dialoger är att skapa
en plattform där föreningsliv och förvaltning upp
rättar kanaler där föreningslivet kan få inflytande och
där förvaltningen kan nå ut med information om sin
verksamhet. Sammantaget har förvaltningen haft 22
stycken protokollförda träffar med bland annat isföreningar, simföreningar och fotbollsföreningar.

2016

2018

2017

2016

Alingsås

60

62

61

Alla kommuner

62

62

62

62

64

62

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U09401)

Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet har minskat något jämfört med föregående år.
Kommunens värde ligger nu strax under medelvärdet
för de jämförande kommungrupperna, medelvärdet för
kommuner av liknande storlek som Alingsås har också
sjunkit något jämfört med föregående år. Indikatorn
bedöms ej vara uppfylld.
Kommunen har under året arbetat för att öka utbudet
av kulturaktiviteter till fler målgrupper i kommunen.
Kulturhuset erbjuder varje år ett omfattande programutbud som vänder sig till alla åldrar. Under 2018 har
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236 olika evenemang eller programpunkter genomförts. Kultur- och fritidsnämnden har mottagit riktade statsbidrag under året för att bedriva lovaktiviteter
för barn och unga. Samverkan har skett ihop med barnoch ungdomsnämnden och integrationsavdelningen
för att kommunens lovaktiviteter ska nå ut till en bred
målgrupp. En särskild satsning har genomförts för att
utveckla sommarlovsaktiviteterna gentemot målgruppen jämfört med tidigare år. Under de sex veckor som
sommarlovsaktiviteterna genomfördes nådde verksamheten cirka 3 600 barn och unga i åldrarna 6–20 år.
Sammantaget genomfördes 41 olika aktiviteter.

levelse av tillgången till förbindelser för längre resor
som har minskat. Övriga områden som ingår i det
sammanlagda betyget är tillgången till gång- och
cykelvägar, möjligheterna att använda kollektivtrafiken
för resor och möjligheterna att enkelt kunna transportera sig med bil.
Antalet meter gång- och cykelväg ska öka
(km)

2018

2017

Kommunal väghållare

85,3

84,5

81,5

Annan väghållare

16,9

16,9

16,9

102,2

101,4

98,5

Totalt

2016

Källa: Tekniska förvaltningen

Mål 10 – I Alingsås skapar infrastrukturen
möjlighet till tillväxt
Måluppfyllelsen under mål tio mäts utifrån medborgarnas
upplevelse av infrastrukturen och antal meter gång- och
cykelvägar.
Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen
ska förbättras
Index 1–100

2018

2017

2016

Alingsås

62

67

67

Alla kommuner

60

61

60

64

66

64

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U45400)

Nöjdheten med infrastrukturen har minskat något
jämfört med föregående år. Det är en trend som
även syns i medelvärdet för de jämförande kommun
grupperna, om än inte lika tydligt. Indikatorn bedöms
ej vara uppfylld. Det är främst medborgarnas upp

Antalet meter gång- och cykelväg har utökats under
året. Flera större projekt har pågått och avslutats under
året. Drygt 800 meter ny gång- och cykelväg har färdigställts inom kommunen och en ny separerad 1,2
km lång cykelväg har anlagts utmed Gerdskens östra
strand samt Gerdskastigen. Planering pågår för fortsatt
utbyggnad av ett separerat huvudcykelnät. Indikatorn
bedöms vara uppfylld.

Mål 11 – I Alingsås skapar vi goda
livsmiljöer genom långsiktigt hållbar
utveckling
Måluppfyllelsen för mål elva mäts utifrån andel hushålls
avfall, antal resor med kollektivtrafik samt antal meter
gångfartsgator.
Andelen hushållsavfall som återvinns genom
materialåtervinning ska öka
(%)

2018

2017

2016

2015

Alingsås

i.u.

45

53

56

Alla kommuner

i.u.

40

39

39

Medel GR

i.u.

39

39

41

i.u.

41

41

41

Kommunstorlek
30 000–49 999
invånare

Källa: Avfall Sverige, Kolada (U07414)
Not. Släpande statistik.

Andelen hushållsavfall som återvinns genom material
återvinning har minskat jämfört med året innan. En
något negativ trend kan observeras över åren i Alingsås,
vilket inte syns på samma sätt för de jämförande kommungrupperna. Indikatorn bedöms ej vara uppfylld.
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Avfallsenheten har noterat en minskning av tungt
återvinningsmaterial, såsom tidningar och glas. Även
matavfallet minskar i tonnage, troligtvis på grund av
att hushållen blivit bättre på att minska matsvinnet.
Tekniska nämnden har under året arbetat för att fler
villahushåll ska anslutas till Fastighetsnära insamling
(FNI), över 60 procent är numer anslutna. Nämnden
fortsätter att arbeta mot målet om 80 procents anslutningsgrad.
Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka

X

2018

2017

2016

Alingsåspendeln

1 224 096

i.u.

i.u.

Alingsåspendeln

3 475 614 3 515 848 3 238 629

Totalt exklusive

Källa: Västtrafik
Not. I antalet totala resor ingår resor med stadstrafik, lokaltrafik, närtrafik
och regionaltrafik (resor över kommungräns). Bedöms ej.

Eftersom uppgift saknas om totala antalet resor med
kollektivtrafiken för 2017 och 2016 går indikatorn
inte att jämföra över tid. Därutöver är det antalet resenärer som uppmäts i antalet resor med kollektivtrafiken, oavsett var de bor. Det är därför inte möjligt att
bedöma hur Alingsås kommuninvånares resande med
kollektivtrafiken har utvecklats. Vissa avgångar, exempelvis Alingsåspendeln och resor med regionaltrafiken,
trafikeras även över kommungränsen. Därutöver gör
Västtrafik en uppskattning av antalet resor som görs
där betalningen skett via deras app och därför inte kan
uppmätas genom att stämplas på aktuell linje, vilket
innebär att statistiken över antalet resor är osäker.
Indikatorn kan på grund av detta inte bedömas.
Antalet meter gångfartsgator i Alingsås
centrum ska öka
(m)
Alingsås

2018

2017

2016

880

880

880

Källa: Tekniska förvaltningen

Inga ytterligare gångfartsbanor har tillskapats under
2018, indikatorn är oförändrad jämfört med föregående år och bedöms därför ej vara uppfylld. En översyn
har påbörjats som ska belysa vilka gator som idag är
gångfartsbanor och vilka som skulle kunna vara lämpliga att omvandla. En gata, Färgaregatan, har fått en
tydligare skyltning för att bättre överensstämma med
den avsedda funktionen.

Mål 12 – I Alingsås minskar vår miljö
påverkan genom energieffektiv omställning
Måluppfyllelsen för mål tolv mäts utifrån total energi
användning, antalet kommunala laddstolpar, förnybar
energiproduktion, andel ekologisk mat i kommunens verk
samhet samt andel miljöbilar i kommunal verksamhet.
Total energianvändning per invånare
ska minska
(MWh/antal

2018

2017

2016

2015

2014

i.u.

i.u.

24 270

26 303

27 773

invånare)
Alingsås

Källa: SCB, Kommunal och regional energistatistik, slutanvändning (MWh)
Not. Släpande statistik.

Den totala energianvändningen per invånare f ortsätter
att minska. På grund av släpande statistik är den senast
tillgängliga uppgiften från år 2016. Indikatorn bedöms
vara uppfylld.
Kommunen ger löpande och oberoende energirådgivning till företag och privatpersoner. Under året har 194
rådgivningar genomförts. Förutom den löpande rådgivningen har bland annat studiecirklar och olika föredrag om solenergi och solel arrangerats.
Antalet kommunala laddstolpar för
elfordon ska öka
Antal

2018

2017

2016

4

4

4

Kommunala laddstolpar
för elfordon
Källa: Alingsås Energi

Antalet kommunala platser för att ladda elfordon är
fortsatt fyra stycken år 2018. Ingen utökning av antalet
har skett under året, indikatorn bedöms därför ej vara
uppfylld. Det finns dock planer på att utöka med en
ny laddstation vid Svearondellen, ett klimatlivsbidrag
har erhållits för ändamålet. En app har även lanserats
där de kommunala samt samarbetsparts laddplatser
över hela landet kan hittas och där betalning även kan
göras via appen, vilket bidrar till en bättre översikt av
antalet laddplatser och dess placering samt underlättar
användningen.
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Andelen förnybar energiproduktion i
kommunal regi ska öka
(MWh)
Vattenkraft
Solel

2018

2017

2016

14 200

8 700*

i.u.

i.u.

i.u.

256,1

Vindel

1 100

1 230

1 150

Biogas

2 206

2 404

0,473

99,9

99,6

98,7

Andel förnyelsebar energi i
fjärrvärmeproduktionen (%)
Källa: Alingsås Energi
* I egen regi fr.o.m. oktober 2017

Andelen förnybar energiproduktion har huvudsakligen
ökat jämfört med föregående år. Näst intill 100 procent av fjärrvärmeproduktionen består av förnyelsebar
energi. På grund av den varma sommaren med ett stabilt högtryck över Sverige har vindarna varit mindre,
vilket lett till lägre energiproduktion från vindkraften.
Själva produktionskapaciteten har dock inte sjunkit.
Indikatorn bedöms vara uppfylld. Alingsås Energi
arbetar aktivt med att leda en energieffektiv omställning, genom att bland annat bidra till att kundernas
egenproduktion av förnyelsebar energi ökar. A
 ndelen
solceller i Alingsåsområdet ökar, främst genom att
privatkunder och fastighetsägare väljer att sätta upp
mindre anläggningar på sina hustak. Ett färdigt koncept för att erbjuda kunder installation av solceller har
tagits fram och välbesökta informationsmöten har hållits. Alingsås Energi har även beslutat att utnyttja de
egna taken för solcellsproduktion för ersättning av
elnätets normala energiförluster, under året har den
första egna solcellsanläggningen tagits i drift.
Andelen ekologisk mat i kommunal
verksamhet ska öka
(%)

2018

2017

2016

Utbildningsförvaltningen

25

25

22,5

Barn- och ungdomsförvaltningen

25

25

22,5

12

12

12

49 999 invånare

i.u.

30

28

Medel GR

i.u.

30

31

Alla kommuner

i.u.

28

26

Per verksamhet:

Vård- och äldreomsorgsförvalt-

Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ligger
fortsatt på 25 procent inom utbildningsnämnden och
barn- och ungdomsnämnden för 2018. Inom vård- och
omsorgsnämnden är andelen ekologisk mat 12 procent för både 2017 och 2018. På grund av avtal med
matleverantör som anger 25 respektive 12 procents
ekologiska råvaror ligger nivån kvar även i år. De verksamheter som redovisas i nyckeltalet är de verksamheter som står för den absoluta merparten av kommunens
mat. Kommunen kommer att fortsätta arbetet mot att
öka andelen ekologisk mat i verksamheten framöver.
Andelen miljöbilar i kommunal verksamhet
ska öka

X

(%)

2018

2017

2016

Alingsås

60,8

64,6

62,9
49,4

Kommunstorlek 30 000–
49 999 invånare

48,2

52,8

Medel GR

48

52,4

51

Alla kommuner

35

37,3

35,7

Källa: Miljöfordon Sverige, Kolada (U00437)
Not. Bedöms ej

Andelen miljöbilar i kommunal verksamhet har minskat något jämfört med 2017. Samma utveckling syns
i samtliga medelvärden hos de jämförande kommungrupperna. Minskningen beror sannolikt på att miljö
bilsdefinitionen ändrats under 2018, det vill säga en
ändring har gjorts av vilka bilar som får klassas som
miljöbil. Värdena är på grund av detta ej jämförbara
över åren och indikatorn kan därför inte bedömas.
Antalet miljöbilar i den kommunala flottan ligger på
en jämförelsevis hög nivå och har ökat något under
våren. Av personbilarna uppfyller 88 stycken (62 procent) den senaste definitionen av miljöbil och av arbetsfordonen uppfyller 10 stycken (23 procent) den senaste
definitionen av miljöbil. Kommunen fortsätter även
framöver att arbeta för att ha en hög andel miljöbilar i
den kommunala verksamheten.

ningen, inklusive avdelningen för
funktionsstöd för 2018
Kommunstorlek 30 000–

Källa: Kostenheten samt Kolada (U07409)
Not. Rättelse av 2017 års uppgifter.
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Sammantaget har kommunens nämnder arbetat på
flertalet olika sätt med att påverka indikatorerna och
de prioriterade målen att utvecklas i fullmäktiges utpekade riktning. Vid årsbokslutet kan konstateras att
19 indikatorer bedöms uppfyllda och 21 indikatorer
bedöms ej uppfyllda, varav flera stycken inte utvecklats
negativt utan kvarstår på samma nivå som året innan.
Därutöver har två indikatorer har inte varit möjliga att
bedöma av olika skäl, vilket förklaras under respektive
indikator.

Uppdrag
I Alingsås kommuns flerårsstrategi 2018–2020 har kommunfullmäktige identifierat ett antal uppdrag riktade till
kommunens nämnder. I årsbokslutet redovisas respektive uppdrag utifrån om uppdraget är genomfört eller
inte. Kommunfullmäktige har gett kommunens samlade nämnder och bolag 44 uppdrag. Vid tidpunkten för
årsbokslutet kan konstateras att 30 stycken är genomförda och 14 stycken inte har genomförts under 2018.
Det främsta skälet till varför vissa av uppdragen inte är
genomförda bedöms vara att uppdragen är av långsiktig
karaktär eller att genomförandet har bromsats upp av
olika orsaker. I några fall har resurser för att genomföra
uppdraget bedömts saknas. Fullmäktige har även riktat vissa
uppdrag till samtliga av kommunens nämnder. I texten
görs ett urval av aktiviteter och åtaganden som nämnderna
har arbetat med för att genomföra dessa uppdrag.
Uppdragen redovisas nedan kategoriserat utifrån
ifall de bedöms ha genomförts under året eller inte.

Uppdrag som har genomförts
under året Q
Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för barn i tidiga åldrar
samt barn med särskilda behov.
Arbetet har pågått under hela året. I oktober beslutade
barn- och ungdomsnämnden att förändra organisatorisk
tillhörighet för specialpedagoger till att liksom övriga
pedagoger organiseras under förskolechef och rektor från
och med 1 januari 2019. Inför läsåret 2018–2019 har
tjänstefördelning för elevhälsans personal setts över utifrån teamorganisationen. Detta för att stärka barn- och
elevhälsoteam som arbetar tillsammans för barn och
elever och ge rektorer större möjlighet att styra barnoch elevhälsans arbete utifrån verksamhetens identi
fierade behov och förutsättningar.

Utbildningsnämnden och barn- och ungdoms
nämnden ges i uppdrag att finna verksamma och
effektiva samarbetsformer med särskilt fokus att öka
andelen elever som kan påbörja gymnasiestudier.
Nämnderna har arbetat med uppdraget i flera olika
samverkansprojekt under året. Systemet Dugga har upphandlats för att genomföra digitala prov för årskurser
inom både grundskola och gymnasium. Genom projektet
Plug-In fortsätter nämnderna att samverka för att möta
upp elever i årskurs 9 som riskerar framtida avbrott på
gymnasieskola. Detta är ett arbete som även sker i sam
verkan med socialnämnden och barn- och ungdoms
psykiatrin. Samverkan har även utökats ytterligare för
att trygga övergångar mellan grundskola och gymnasium
för elever med behov.
Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla
integrationsskapande arbetsmetoder som kan
implementeras inom flera områden.
Nämnden satsar på ett flertal aktiviteter som är kompatibla med näringslivets behov av kompetens och med
fokus på nyanländas delaktighet i samhället och tillträde till arbetsmarknaden. Några exempel är att nämnden tillsammans med arbetsmarknadsenheten (AME)
och Arbetsförmedlingen har tecknat en ny lokal överenskommelse som syftar till att samverka kring insatser som
leder till studier och/eller arbete inom ramen för framtagna jobbspår såsom vård, industri, service, lager och
logistik för unga och nyanlända. Vuxenutbildningen
(SFI) och Röda Korset anordnar språkcafé för nyanlända
på biblioteket. Samarbetet ska intensifieras för att finna
synergieffekter som gynnar gruppen nyanlända i relation
till språkinlärning, informationssökning och kultur
aktiviteter. Vidare har Campus vuxenutbildning startat
upp en ny kockutbildning med språkstöd och yrkes
utbildningen vård och omsorg erbjuder språkstöd för
den som behöver sedan årsskiftet 2017/2018.
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Vård- och äldreomsorgsnämnden ges i uppdrag att
renodla undersköterskeuppdraget genom att finna
möjligheter för andra yrkeskategorier att bistå
verksamheten.
En utredning kring möjligheter och utmaningar med
att införa en ny yrkeskategori inom förvaltningen har
genomförts och antagits av nämnden. Förslaget är att
vårdbiträde införs som ny yrkeskategori. Förslaget har
fattats mot bakgrund av det fortsatt stora behovet av
utbildad personal inom vård- och äldreomsorgen samt
utifrån ett verksamhets- och brukarperspektiv. För titeln
vårdbiträde finns kopplat kompetenskrav som innefattar
viss vård- och omsorgsutbildning. Förvaltningens förslag
innebär att de extratjänster som idag finns inom förvaltningen som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och finansieras av statliga medel, finns kvar så länge externa medel
tillförs. En översyn kan behöva genomföras kring vilka
kompetenskrav som ska finnas för dessa extratjänster
samt eventuell förändrad situation.

Utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att planera och verkställa en flytt av arbetsmarknadsenheten och därtill tillhörande uppgifter
från socialnämnden till utbildningsnämnden till
den 1 januari 2019.
Socialnämnden och utbildningsnämnden har i samverkan verkställt en flytt av arbetsmarknadsenheten
(AME) från och med den 1 januari 2019.

Vård- och äldreomsorgsnämnden ges i uppdrag att
fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för
lagen om valfrihetssystem.
En utredning om att införa lagen om valfrihetssystem
(LOV) inom funktionsstödsverksamheten har genomförts under 2018 och eventuellt införande av LOV kommer att beslutas av nämnden under 2019.

Den tillfälliga beredningen som ska arbeta med
Agenda 2030 får i uppdrag att ta fram besluts
underlag inför kommande flerårsstrategiberedning.
Arbetet med Agenda 2030 har fortlöpt enligt plan
och den tillfälliga beredningen avslutades som planerat i
september. En slutrapport samt ett förslag på en policy för
hur Alingsås kommun ska arbeta med hållbar utveckling
är framtagen och skickades till flerårsstrategiberedningen
för beslut.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att fler
personer med lönestöd ska anställas i den kommunala
organisationen samt följa upp utfallet årligen.
Antalet personer med lönestöd har ökat med 11 stycken
under 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.

Miljöskyddsnämnden ges i uppdrag att tillsammans
med lantbrukare och andra externa aktörer aktivt
arbeta för minskat läckage av närsalter i Mellbyån
och Anten.
Uppdraget har genomförts genom att öka dialogen
med fastighetsägare i anslutning till Mellbyån. Miljöskyddsnämnden har även haft ett dialogmöte med LRF:s
kommungrupp i Alingsås. Arbete för att förbättra status
avseende fosfor, kväve och bakterier för samtliga ytvatten i
Alingsås pågår genom tillsyn av enskilda avloppsanläggningar och kommer att fortlöpa. Avloppstillsynen fortsätter inom Antens avrinningsområde.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att kostnads
beräkna GC-väg Simmenäsvägen-Brobacka och
Kvarnabo-Gräfsnäs samt undersöka möjligheten
till medfinansiering från extern part.
Nämnden har kostnadsberäknat gång- och cykelvägarna samt undersökt vilka möjligheter till med
finansiering som finns. Ett underlag är framtaget och
redovisades under våren 2018.
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Utbildningsnämnden och kultur-och fritidsnämnden
ges i uppdrag att genom samverkan med det civila
samhället och näringslivet arbeta vidare med en
framgångsrik integration i syfte att öka andelen i
arbete samt delaktigheten i samhället.
Arbetet är pågående och bedöms vara långsiktigt. En
rad olika aktiviteter är genomförda under året. Några
exempel är att integrationsavdelningens introduktionsprogram bland annat utökats med olika tematräffar där
presentation av kultur- och fritidsnämnden olika utbud
för nyanlända har presenterats, i syfte att få fler unga
nyanlända till fritidsgårdsaktiviteterna och att få fler
vuxna att delta i nämndens kulturaktiviteter. Vuxenutbildningen (SFI) och biblioteket har samverkat kring
gruppen nyanlända med fokus på språkinlärning, informationssökning och kulturaktiviteter, där bland annat
Kulturhusets utbud har presenterats för gruppen. Konceptet Happy Sunday för nyanlända kvinnor och flickor
har under 2018 utvecklats och implementerats av föreningsliv, studieförbund och integrationsavdelningen i
Arena Elvas lokaler. Aktiviteterna har haft som syfte att
introducera nyanlända kvinnor och flickor i kommunens fritids- och kulturliv. Nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden utgör en utmaning och genom
föreningslivet kan gruppen erhålla kontakter samt ökad
förståelse för samhället i övrigt. Under perioden har elva
träffar genomförts med 5–25 deltagare per tillfälle. Sammanlagt har åtta föreningar varit involverade i de olika
aktiviteterna.

att samtliga nämnder efterföljer flerårsstrategins vilja
genom löpande dialog och granskning. Vid eventuella
avvikelser rapporteras dessa till kommunfullmäktige.

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. Praktik
platser via arbetsmarknadsenheten registreras, men
om någon verksamhet väljer att ta emot en praktikant
på eget initiativ registreras inte detta. Eftersom prakt
ikanten får ersättning från Försäkringskassan och inte
kommunen finns ingen statistik att få fram, då ingen
anställning eller rekvirering sker från kommunen.

Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden
ges i uppdrag att, genom aktivt samarbete med
marknadens intressenter, genomföra en snabbare
och effektivare plan- och exploateringsprocess.
Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden
har samverkat 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.
Samhällsbyggnadsnämnden åtog sig inom ramen för
uppdraget att ha dialogmöten för marknadens intressenter i syfte att öka förståelsen för nämndens processer. Ett första dialogmöte med Fastighetsägarföreningen
har genomförts under året. Ytterligare ett informationsmöte för de som erhållit positivt planbesked planerades att genomföras, detta har dock inte funnits utrymme
resursmässigt att genomföra. Ett antal andra möten har
däremot genomförts med både externa parter och mellan samhällsbyggnadskontoret och kommunlednings
kontoret. Uppdraget bedöms som helhet vara utfört.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för
och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja.
Samtliga nämnder verkar för att genomföra flerårs
strategins utpekade vilja på flertalet olika sätt. Varje
nämnd har utifrån fullmäktiges flerårsstrategi antagit en
egen flerårsstrategi och formulerat egna åtaganden utifrån fullmäktiges prioriterade mål med tillhörande indikatorer. Varje nämnd följer även upp sina åtaganden och
tilldelade uppdrag vid tidpunkt för vår-, delårs- och årsbokslut. Därutöver verkar kommunstyrelsen för att tillse

Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin
centrala administration och föreslå möjligheter till
förvaltningsövergripande effektiviseringar.
Det interna arbetet med att reducera administrationen
har presenterats i budgetberedningen, vilket möjliggjort
ställningstagande för förvaltningsövergripande effektiviseringar. Flera nämnder arbetar också mot en mer digitaliserad och till viss del automatiserad verksamhet, vilket
på sikt kan leda till minskad central administration.
Ansökningar till innovationsfonden har beviljats under
året som möjliggör besparingar för hela kommunen, ett
e-handelssystem och ett för införandet av plattformen
identitetshantering.
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. Kommunstyrelsen har under året
arbetat med att se över kommunens IT-verksamhet, den
så kallade tjänstekatalogen, för att kunna frigöra medel
till kommunens verksamheter. Förslag till kostnadsbesparande effektiviseringar har presenterats i samband
med flerårsstrategiberedningen.
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Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att säkerställa att byggherredriven planprocess genomförs
och blir effektiv.
Samhällsbyggnadsnämnden antog rutiner för bygg
herredriven planprocess i augusti 2018. Rutinen beskriver
de olika momenten i detaljplanearbetet som byggherren
kan göra, respektive vilka moment som kontoret måste
göra i sin myndighetsroll. För närvarande pågår tre byggherredrivna detaljplaner, varav två gått ut på samråd i
september 2018.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ut
forma mer generella detaljplaner i enlighet med
tillväxtprogrammets intentioner.
Samhällsbyggnadsnämnden åtog sig inom ramen för
uppdraget att verka för mer flexibla detaljplaner genom
att i större utsträckning använda sig av Boverkets planbestämmelsekatalog. Dessa mallar för detaljplaner är
nu uppdaterade och uppdraget är utfört.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka effektiviteten
hos exploateringsverksamheten.
Kommunstyrelsen 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 omorgan
isation har genomförts, där enheterna exploatering och
näringsliv nu båda organiseras under en gemensam
avdelningschef på tillväxtavdelningen. Detta tros medföra synergieffekter och en ökad effektivitet.
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.
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 kommun
fullmäktiges viljeinriktning sker löpande. I och med antag
ande av flerårsstrategi 2019–2021 under slutet av 2018
kommer sannolikt ytterligare förändringar i ägardirektiven
att föreslås.
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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 dia
logen 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.
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att för
framtida drift och finansiering av idrottsanläggningar
samarbeta med näringsliv och föreningsliv i syfte att
skapa OPS-lösningar (Offentlig Privat Samverkan).
Nämnden har inlett ett arbete med att upprätta skötselavtal med föreningar och byalag där tydliga ansvarsförhållanden mellan kommunen och föreningarna
regleras, vilket i förlängningen medför att föreningslivets påverkansmöjligheter och inflytande ökar. Samman
taget har tre skötselavtal, fyra hyresavtal och ett
nyttjanderättsavtal upprättats med olika föreningar
under året.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och
utveckla demokratin och i lämpliga former använda
sig av medborgardialog.
Samtliga nämnder har arbetat för att genomföra uppdraget. Exempelvis har samhällsbyggnadsnämnden
använt sig av medborgardialog i samrådsskedet på lämpliga detaljplaner. Socialnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden har arbetat med uppdraget i olika
former av brukarråd. Kultur- och fritidsnämnden har
bland annat arbetat med ungdomsråd samt ungdomsfullmäktige och inom utbildningsnämnden har bland
annat elevråd bildats i syfte att eleverna ska kunna
påverka sin fysiska arbetsmiljö. Integrationsavdelningen
har vidare beviljats 500 tkr från Länsstyrelsen i syfte att
utveckla kommunens medborgardialog med nyanlända
och ett arbete för att starta ett integrationsråd har på
börjats under året.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt ta fram
ett program för Alingsås digitala färdriktning där
utpekade mål effektueras genom en operativ handlingsplan samt att inrätta 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.

Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal
administration fortsatt ska minska genom smartare
och effektivare arbetssätt där nya lösningar inom
teknik ska prioriteras.
Under remissförfarandet av den digitala målbilden
har nämnderna inkommit med flera förslag och initiativ
till kommunstyrelsen som kan effektivisera administrationen. Ett arbete pågår på kommunstyrelsen med
att bygga interna e-tjänster där främst blanketter kan
ersättas. Vård- och äldreomsorgsnämnden har under
året arbetat med flera projekt inom digitalisering, bland
annat implementerat Magna Cura webb och håller på
att implementera digital fjärrsyn. Barn- och ungdoms
nämnden och utbildningsnämnden har infört digitala
prov och fortsätter att utveckla Arena för lärande för att
effektivisera arbetssätt och minska administration.
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 övriga nämnder. Samarbete med andra kommuner
pågår inom Göteborgsregionen. Kommunen har arbetat
med 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.

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. Kommunstyrelsen
har sedan tidigare många funktioner och system som hanteras av externa leverantörer. Uppdraget, i sin nya utformning, bedöms vara genomfört.
Fabs AB, AB Alingsåshem, fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB, AB Alingsås Rådhus samt
Alingsås Energi Nät AB koncernen ges i uppdrag
att inkomma med reviderade budgetar för perioden
2018–2020 med tillhörande investeringsplan för år
2018–2022 till AB Alingsås Rådhus (moderbolaget)
senast den 10 januari 2018, med hänsyn tagen till
effekterna av Flerårsstrategi 2018–2020, gemensam
finanshantering och nya ägardirektiv.
Styrelserna för Fabs AB, AB Alingsåshem, fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, AB Alingsås Rådhus
samt Alingsås Energi Nät AB koncernen antog under
januari 2018 reviderade budgetar med hänsyn tagen
till effekterna av flerårsstrategi 2018–2020, gemensam
finanshantering och nya ägardirektiv.

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 e-handelssystem,
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.
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Uppdrag som ej slutförts
under året Q
Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att
vidta åtgärder för att minska arbetsbelastningen
hos lärare för att frigöra mer tid för undervisning.
Uppdraget arbetas med kontinuerligt och bedöms
vara av långsiktig karaktär. Det bedöms vara beroende
även av statliga åtgärder, varav vissa är planerade längre
fram i tiden. Barn- och ungdomsnämnden arbetar för att
utveckla organisationen och ge förskolechefer och rektorer en större möjlighet att styra och organisera förskolans och skolans inre organisation utifrån enhetens
förutsättningar. Schemaläggning, arbetslag och rastvakt
är exempel på delar som ses över. En ny modell med
studiepedagog, det vill säga heltidsmentor, har testats
på en skola under läsåret 2018–2019. På så vis ska lärare
avlastas till förmån för undervisning. Arena för lärande
har fortsatt att utvecklas under året och arbetet pågår
med att utveckla verksamhetssystem som ska underlätta
för pedagoger att arbeta med administrativa processer. Inom Göteborgsregionen (GR) och andra lärosäten
har under året ett arbete påbörjats med att utveckla nya
kompetenser, som till exempel specialistutbildade barnskötare, lärarassistenter och resurspedagoger. Branschråd
för förskola har startats upp inom GR och branschråd för
grundskola har beslutats och kommer att startas upp
under 2019.
Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidga
karriärtjänsterna för lärare genom att ytterligare
inrätta lektorstjänster samt utveckla samarbets
former med högskola och universitet.
Uppdraget har delvis utförts då samarbetsformer
med högskola och universitet är upparbetade och kommer att fortsätta utvecklas, medan finansiering av ytterligare en lektorstjänst har varit problematisk under
innevarande år. Detta återfinns i nämndens åtgärdsplan i relation till minskad ramtilldelning. Under
året har emellertid lektorstjänsten utannonserats och
rekrytering kommer göras under 2019.
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.
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Näringslivsuppdraget har renodlats tidigare under året
genom att flytta ansvaret för turism- och besöksnäringen
till kultur- och utbildningsnämnden. En företagslots har
rekryterats under hösten, vilket ytterligare har bidragit till
att nischa enheten mot näringslivsuppdraget. Uppdraget
bedöms vara genomfört i den del som avser att renodla
näringslivsuppdraget, men ej som helhet då företags
klimatet fortfarande inte är på önskad nivå. Inför 2019
har mer resurser tillförts näringslivsuppdrag och kommer
att resultera i en ökad bemanning för att ge frågorna än
mer fokus.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att centralisera
kommunens lokalkostnader i syfte att få ner hyreskostnaderna för kommunen.
En hyressänkning om 20 mnkr har 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.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansvara för
kommunens lokalplanering.
Uppdraget är inte slutfört. Kommunstyrelsen riktar
i flerårsstrategi 2019–2021 resurser till uppdraget.
Kommunstyrelsen får i förnyat uppdrag att
utarbeta exploateringsriktlinjer.
Uppdraget består av flera olika delar, bland annat
riktlinjer för markanvisning, revidering av riktlinjer för
gatukostnadsersättning, riktlinjer för ekonomisk redovisning med mera. 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 kommunal redovisning
(RKR) att se över den vägledande idéskriften avseende
kommunal markexploatering. Denna kommer att 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 med mera.
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.

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 2018.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt stärka
möjligheten till extern medfinansiering från EU
och liknande organ.
Kommunlstyrelsen har inte arbetat aktivt med frågan, men är rådgivande mot nämnderna vid eventuella
frågeställningar med anknytning till externa bidrag.

AB Alingsås Rådhus ges i uppdrag att ta fram en reviderad koncernbudget som underlag för en sammanställd budget för Alingsås kommunkoncern avseende
år 2018–2020 med tillhörande investeringsplan för år
2018–2022, som ska ligga till grund för en reviderad
sammanställd kommunkoncernbudget för antagande
i kommunfullmäktige februari 2018.
En reviderad koncernbudget som underlag för en
sammanställd budget för Alingsås kommunkoncern
avseende år 2018–2020 med tillhörande investeringsplan för år 2018–2022 antogs inte på grund av att det,
bland annat, skulle strida mot beslut fattat av kommunstyrelsen den 13 november 2017, § 193, avseende
kommunens lånetak. Arbetet med att ta fram en motsvarande koncernbudget avseende åren 2020–2022
kommer att genomföras under 2019.
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Kommunstyrelsen ges tillsammans med tekniska
nämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt barnoch ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en
plan för säker och trygg skolväg.
Kommunen 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. Kommunstyrelsen har ett strategiskt
samordningsansvar i frågan. Någon plan har dock inte
tagits fram och dokumenterats under året. Uppdraget
ges på nytt i 2019 års flerårsstrategi med målet att arbeta
fram en konkret plan för beslut i kommunstyrelsen.
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, vari kommunens samtliga nämnder är
berörda. Inom vård- och äldreomsorgsnämnden arbetar
man med en rad olika digitaliseringsprojekt, bland annat
håller en teknisk plattform på att implementeras som kan
stödja flertalet digitala tjänster, framförallt 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 med att flytta över Magna Cura LSS till det
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förvaltningsgemensamma Magna Cura, vilket medför
ett gemensamt journalsystem och effektivare resurs
användning. 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
dock inte fullt ut genomförd, varvid bedömningen är
att uppdraget som helhet inte är slutfört.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att öka
debiteringsgraden inom plan- och bygglovsverksamheten i syfte att öka självfinansieringsgraden.
Debiteringsgraden har minskat och därmed har uppdraget inte uppnåtts. Anledningen är att ett omfattande
bygglovsärende inte har kunnat debiteras. Nämnden ser
behovet av en utvärdering vad gäller den uppskattade
kostnaden som överenskoms i planavtalet, i förhållande
till den faktiska kostnaden/tiden. Plan- och bygglovs
avdelningen arbetar med att skala ner deltagandet i
ofinansierat arbete och grupper för att möjliggöra att
handläggarnas tid istället läggs på detaljplaner, och därmed förväntas debiteringsgraden öka framöver.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
genomföra en klassning av jordbruksmark i kommunen med första fokus på stadsnära områden.
Geodata från Jordbruksverket har använts för att
genomföra en första klassning av jordbruksmark genom
att dela in den i betesmark och åkermark. Vid genomförandet visade det sig dock att brukningsvärde (data
från Lantmäteriet) och taxeringsvärde (uppgift från
Skatteverket) vid en jämförelse inte stämmer överens
med varandra. Resultatet är därför inte användbart
och klassning kan därmed inte användas. Uppdraget
bedöms på grund utav detta ej vara genomfört.

Bedömning av god
ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv
Verksamhetsperspektivet av en god ekonomisk hushåll
ning riktar in sig på kommunens förmåga att bedriva
sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamåls
enligt sätt för att skapa förutsättningar för en god eko
nomisk hushållning. För att säkerställa detta måste det
finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer,
resultat och effekter.
Kommunfullmäktige har pekat ut 12 prioriterade
mål med tillhörande indikatorer. Fullmäktige har för
år 2018 även beslutat om 44 uppdrag som riktas till
kommunens samlade nämnder och bolag. De riktade
uppdragen har ofta anknytning till indikatorernas mål
sättning. Båda dessa är delar av kommunens målstyr
ning och mäter således hur väl kommunen lyckas uppnå
de politiskt utsedda målen. De följs upp i bokslut och
fungerar även som kvalitetsmätare och i verksamheten.
God ekonomisk hushållning utifrån ett verksamhets
perspektiv följs upp och analyseras genom de prioriter
ade målen med tillhörande indikatorer som vägvisare
samt genom de av fullmäktige riktade uppdragen.
Vissa av indikatorerna får dock anses vara av större vikt
vid bedömningen av god ekonomisk hushållning ur
ett verksamhetsperspektiv än andra. Då lagstiftarens
intention hänförs till att kommunens verksamhet ska
bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt,
bedöms de indikatorer som i någon mån mäter kvali
teten i kommunens kärnverksamhet, och då främst de
personal- och kostnadsintensiva nämnderna, vara av
störst vikt i bedömningen av god ekonomisk hushåll
ning ur ett verksamhetsperspektiv.
Det är endast ett fåtal av alla indikatorer där jämförelse
kommunerna uppvisar ett bättre resultat än Alingsås, i
flera fall är skillnaden mellan Alingsås och medelvärdet
för jämförande kommungrupper m
 arginell. I övrigt ligger
Alingsås kommun på samma nivå eller bättre till vid
jämförelse med andra kommuner för de flesta indika
torerna. Detta gäller även för flera av de indikatorer som
inte anses uppfyllda då indikatorn har haft en högre
målsättning än vad utfallet blivit.

I årsbokslut 2018 bedöms 19 indikatorer vara upp
fyllda, 21 stycken ej uppfyllda och två stycken ej vara
möjliga att bedömas. Av dessa kan ändå konstateras
att de av fullmäktiges indikatorer som rör elevers skol
resultat inom grundskola och gymnasium samt brukar
bedömningar av kvaliteten i hemtjänst och särskilt
boende är uppfyllda och uppvisar ett högt resultat jäm
fört med medelvärdet i jämförande kommungrupper.
Därtill kan nämnas att niondeklassares trygghet i
skolan är bland de högsta i landet1, trots att indikatorn
inte är uppfylld. Resultatet vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet är också bland de högsta i
landet avseende andelen som börjar arbeta eller studera2,
även om detta inte varit en del av kommunens priorite
rade mål. Det sistnämnda är dock ändå en del av kom
munens obligatoriska uppdrag.
Av de 44 uppdragen som riktats till kommunens
samlade nämnder och bolag har 30 stycken genom
förts under året. Kommunens verksamheter har därtill
arbetat med resterande 14 uppdrag, men de bedöms av
olika anledningar inte vara slutförda innan årsskiftet.
Godtagbara förklaringar till detta har redogjorts för vid
återredovisning av respektive uppdrag.
Den samlade bedömningen är att det råder god
ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv
i Alingsås. Bedömningen grundar sig på en samman
tagen granskning av uppfyllelsen av indikatorerna,
nämndernas arbete med åtaganden som kopplar an
till dem, de riktade uppdragens genomförande och att
verksamheterna uppfyller sina ändamål utifrån givna
reglementen.

Kolada, Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar,
andel (%) (N15533).
1

Kolada, Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksam
het, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) (U40455).
2
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Internkontroll
Kommunen arbetar systematiskt för att säkerställa att
verksamheten lever upp till de krav som ställs på den.
I Alingsås kommuns styrmodell framgår att intern
kontroll ska genomföras för att se till att målen upp
fylls inom följande kategorier:
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• Tillförlitlig finansiell rapportering
• Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
För att kunna garantera medborgarna att kommunen
uppfyller målen inom dessa områden får respektive
nämnd varje år genomföra en väsentlighets- och risk
analys för att identifiera eventuella områden där kom
munen riskerar att inte leva upp till de krav som ställs.
De identifierade riskerna bedöms vara delar av verk
samheten som är i behov av uppsikt och de mynnar ut
i en internkontrollplan. I planen anges bland annat den
identifierade risken, hur högt riskvärde den har, med
vilken metod och hur ofta kontrollen ska göras samt
vem som ansvarar för genomförandet. Riskerna värderas
utifrån hur stor risken är att den inträffar samt hur stora
konsekvenserna blir ifall den inträffar. För eventuella
punkter med hög sannolikhet och allvarliga konsekven
ser ska en omedelbar åtgärd identifieras och genomföras.
Samtliga nämnder har under året arbetat med att
följa upp de risker som respektive nämnd identifierat.
Av respektive nämnds årsbokslut framgår att arbetet
med internkontroll fortlöpt under året i enlighet med
planen. Identifierade risker har under året återredovisats
till kommunstyrelsen vid bokslut genom att redovisa
att kontrollerna har genomförts och vad som identi
fierats vid kontrollen. Beroende på internkontroll
punktens karaktär har nämnden även redovisat hur
arbetet för att säkerställa eller åtgärda risken bedrivits.
I vissa fall har mindre avvikelser noterats, exempelvis
vad gäller stickprovskontroller av leverantörsfakturor
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och ramavtal. De flesta kontrollerna har dock genom
förts utan anmärkning. Enstaka avvikelser har noterats
av mer omfattande karaktär, exempelvis vid kontroll av
antalet hemtjänsttimmar syns att dessa ökat kraftigt
under 2018 och att alla bygglovsärenden inte hanteras
inom lagstadgad tidsperiod. Berörda nämnder arbetar
med att analysera orsaker till avvikelserna och identi
fiera förslag på åtgärder.
Samtliga nämnder utom två har genomfört sina
kontroller enligt plan och avvikelserna finns hos kom
munstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. Hos
kommunstyrelsen gäller det kontrollmomentet med
arbetarbekräftelse upphandling. Förklaringen finns
i att fackliga representanter och arbetsgivaren inte är
överens i frågan, och den kan därför inte kontrolleras.
Hos kultur- och fritidsnämnden gäller det ett kontroll
moment som delvis inte kommer genomföras, kvalitets
säkra föreningsbidragsprocessen. En del av kontrollen
avsåg att ta fram rutiner för processkartläggning, vilket
bedöms pågå även under 2019.
Arbetet med systematisk egenkontroll ger en säkerhet
i verksamheten då avvikelser kan identifieras snabbt
och arbetet fungerar som en trygghetsgaranti för kom
munens invånare. När en avvikelse identifierats arbe
tar nämnden vidare med åtgärder för att kunna minska
eller eliminera risken framöver. Vissa risker får dock
närmast vara stående punkter då de alltid behöver
hållas under uppsikt. Vid en granskning av nämndernas
arbete med internkontroll under året visar det sig att
samtliga arbetar med punkterna på ett adekvat och
systematiskt sätt. Det finns vissa utvecklingsområden,
som till exempel att likrikta internkontrollen mellan
nämnderna ännu mer för att underlätta uppföljning,
vilket till viss del omhändertagits i nya anvisningar
inför 2019. Sammantaget har Alingsås kommun
en effektiv egenkontroll och ett analysarbete som
identifierar risker och möjliggör åtgärder.

Personalredovisning
Personalkostnaden utgör en stor del av kommunens totala
kostnader. Det innebär att utvecklingen av kommunens
personalpolitik är en viktig faktor som påverkar verksamhetens ekonomiska resultat samtidigt som tillgången till
personal är en förutsättning för att uppnå målen i kommunens flerårsstrategi.
Denna personalredovisning utgår från kommunens
flerårsstrategi och återkopplar framförallt mot två av de
indikatorer som är kopplade till de övergripande målen:
• Nöjd-medarbetar-index ska höjas
• Minskad sjukfrånvaro
Kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden
samt samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden
har genomfört en sammanslagning av sina nämnder.
Detta innebär att redovisningen i personalavsnittet kommer att göras utifrån de nya nämnderna, kultur- och
utbildningsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.
Detta då det inte går att få ut separat statistik utifrån de
tidigare nämnderna.

Medarbetarskap
Kombinationen av volymökningar, personalomsättning
och en ökad konkurrens på arbetsmarknaden gör att
kommunen i dagsläget befinner sig i en situation där
det är svårare att rekrytera den kompetens som behövs
inom många yrkesområden. I vissa verksamheter tillkommer även utmaningar inom arbetsmiljöområdet
och hög sjukfrånvaro.
Kommunstyrelsen gav under 2012 kommunledningskontoret i uppdrag att samordna arbetet med att utveckla
och effektivisera kommunens schema- och bemanningshantering.
Projektet uppnådde inte till alla delar uppsatta
mål men utvecklingen inom området har inte avstannat. Införandet av heltidsanställningar som grund fortgår inom ramen för den så kallade ”Heltidsresan” – ett
samarbete mellan arbetsgivaren och fackförbundet
Kommunal. För att säkra det fortsätta arbetet med att
erbjuda alla anställda heltidsanställning har ett arbete
med ”Smartare bemanning” och ”Hälsosam schema
läggning” inletts. Detta förväntas även få positiv effekt
på arbetsmiljö och sjukfrånvaro.

Kommunens kompetensförsörjning kommer att vara
en av de viktigaste frågorna de kommande åren. För att
möta kompetensförsörjningsbehovet, avseende att få fler
att arbeta mer/längre, rekrytera och behålla befintlig
personal har arbetet inletts med att skapa en kommungemensam strategisk kompetensförsörjningsplan.

Kompetensförsörjning

Utveckling av antal tillsvidareanställningar
och årsarbetare 2014–2018
(Antal)
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I december 2018 hade kommunen 3 086 tillsvidareanställda medarbetare, baserat på dessa medarbetares tjänstgöringsgrad så innebar det 2 891 årsarbetare.1
Jämfört med 2017 så är det en minskning med 33 tillsvidareanställda medarbetare och en årsarbetare. Minskningarna beror främst på vakanta tjänster, utökade
tjänstgöringsgrader och minskat elevunderlag inom
barn- och ungdomsnämnden.

Redovisningen omfattar tillsvidareanställda i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB). Årsarbetarna är beräknade på tills
vidareanställningar genom att sysselsättningsgraden summeras till
heltidstjänster, så kallade årsarbetare.
1
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Anställda fördelade efter sysselsättningsgrader

I december 2018 arbetade cirka 75 procent av alla tillsvidareanställda heltid och cirka 25 procent arbetade
deltid. Andelen kvinnor som arbetar deltid är högre
än andelen män, vilket är i princip oförändrat jämfört
med föregående år.

Könsfördelningen under 2018 avseende tillsvidareanställda var 79 procent kvinnor och 21 procent män.
Kvinnorna hade under 2018 en snittsysselsättningsgrad
på 93 procent jämfört med männens som var 96 procent.
Detta är en liten ökning för båda könen jämfört med
tidigare år.

Medelålder och snittsysselsättningsgrad per
personalgrupp (avser tillsvidareanställda 2018)
Personalgrupper

Personal

Medelålder

fördelning (%)
Administration

Snittsyssel
sättningsgrad (%)

12

48

Kultur, turism och fritidsarbete

3

44

93

Skol- och barnomsorgsarbete

34

47

95

7

43

98

Socialt och kurativt arbete
Teknikarbete
Vård- och omsorgsarbete
Kommunen
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Personalredovisning
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38
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Fördelning av arbetad tid 2018

Av den totala frånvaron är det egentligen bara sjukfrån
varon samt ej lagstyrda tjänstledigheter som arbetsgivaren
kan påverka. Sjukfrånvaron under 2018 motsvarade
226 årsarbetare.
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Störst andel timavlönade återfinns inom vård- och
omsorgsnämnden följt av socialnämnden och barnoch ungdomsnämnden. Jämfört med föregående år
har andelen arbetstid som utförs av timavlönade ökat
med 1 procentenhet. Drygt 14 procent av den arbetade
tiden utfördes av timavlönade och månadsanställda
som arbetade övertid eller fyllnadstid. Det m
 otsvarar
cirka 320 årsarbetare. Detta visar att det finns ett
utrymme för en högre grundbemanning.

Arbetstidens fördelning
Av den totala tid arbetsgivaren disponerar utifrån ingångna
anställningsavtal utgjordes 82 procent av faktiskt arbetade
timmar medan 18 procent var frånvaro. Uppdelningen av
frånvaron i olika orsaker redovisas nedan.
Fördelning av frånvarotid 2018
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Personalomsättningen har under senaste året stabiliserat
sig och var 2018 10,3 procent (2017 10,5 procent).2
Gällande yrkeskategorier så är personalomsättningen
högre bland chefer, socialsekreterare och grund
skolelärare jämfört med övriga yrkesk ategorier.
Socialsekreterare har fortsatt en relativt hög personal
omsättning, men jämfört med 2017 är den h
 alverad.
Kultur- och utbildningsnämnden uppvisar lägst
personalomsättning (6 procent) och kommunstyrelsen
den högsta omsättningen (25,6 procent). Även om
pensionsavgångar ökat de senaste åren så beror den
största ökningen på att medarbetare har slutat för att
byta arbetsgivare. Oftast är den nya arbetsgivaren en
annan kommun.

Ferie/uppehåll
Vård av sjukt barn

3%

Sjukdom

4%

7%

33 %

Övrig frånvaro

Personalomsättningen är beräknad med följande formel: Antal
tillsvidareanställda som slutat sitt arbete i kommunen under år
2018 – Antal pensionsavgångar under år 2018/Antal tillsvidare
anställda i genomsnitt under året = Personalomsättning.
2
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Utveckling av antal ansökningar per tjänst 2014–2018
(Antal)
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Under den senaste femårsperioden har antalet ansökningar mer än halverats.3 Antalet ansökningar per
tjänst med rätt kompetens bedöms vara lägre än det
totala antalet ansökningar. Detta speglar bilden av att
arbetsmarknaden är god och att det är svårt att rekrytera
personal till många av kommunens tjänster.
Ansökningar per tjänst är beräknad med följande formel: Antal
ansökningar per år/Antal annonserade tjänster = Antal ansökningar
per tjänst.
3
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Sammanfattning kompetensförsörjning
Kombinationen av volymökningar, personalomsättning
och en ökad konkurrens på arbetsmarknaden gör att
kommunen i dagsläget befinner sig i en situation där
det blir allt svårare att rekrytera den kompetens som
behövs inom de flesta yrkesområden. I vissa verksamheter tillkommer även utmaningar inom arbetsmiljöområdet och hög sjukfrånvaro.
Till detta kan läggas till att det är ännu svårare att
rekrytera till vikariat, samtidigt som behoven av vikarier
och timavlönade ökar. Inom barn- och ungdomsnämnden är detta än mer tydligt på mindre enheter och på
enheter utanför centralorten. Det finns därför anledning
att arbeta vidare med en övergripande planering för kommunens kompetensförsörjning.

Löner 2018
Sedan 2012 har låg inflation i kombination med god
löneutveckling bidragit till en stark reallöneutveckling
för kommunens anställda. Under 2017 och 2018 har
inflationen stigit, vilket påverkat trenden. I budgeten
2018 avsattes 2,8 procent för löneöversyn, vilket resulterade i 0,8 procent reallöneutveckling. Mot bakgrund
av den allmänna konkurrensen om arbetskraften var
målet med löneöversynen att hålla uppe lönenivåerna
inom hela verksamheten. Det innebar också att inga
yrkesgrupper valdes ut för särskilda satsningar.

för löneökningarna. I den kommunala sektorn finns ingen
standardiserad mätmetod för löneglidning. Alingsås kommun har valt att beräkna skillnaden i medellön på tillsvidareanställda (identiska individer) mellan januari
och december månad respektive år efter avdrag för höjning av lön i löneöversynen. För hela kommunen är
löneglidningen 2018 0,1 procent, vilket är 0,2 procent
enheter mindre än budgeterat.
Löneglidning januari–december 2018
(%)
1,5

Löneutveckling och inflation 2014–2018
(%)
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Löneökning i Alingsås kommun
Inflation (KPI) enligt SCB
Reallöneökning

Enligt Konjunkturinstitutet har kommunanställdas
löner (hela riket) ökat med 2,6 procent under 2018.
Det är högre än för både arbetare och tjänstemän inom
näringslivet som fick 2,5 procent 20184.

Lönestrukturer och löneglidning
Konkurrens om arbetskraft har påverkat k ommunens
lönestrukturer. Nyanställda lönesätts i likartade eller
högre nivåer med de som slutar genom exempelvis
pension, vilket innebär en alltmer sammanpressad
lönebild och mindre löneskillnader mellan yrkes
grupper och mellan erfaren och nyutbildad personal.
I makroekonomiska termer är löneglidning en term för
skillnaden mellan centrala avtal och det faktiska utfallet

Vård- och omsorgsnämnden

2016

Socialnämnden

2015

Barn och
ungdomsnämnden

2014

Samhällsbyggnadsnämnden

-1

Kultur- och
utbildningsnämnden

0

Kommunstyrelsen

-0,5

Miljönämnden

1

Vid en jämförelse av nyanställdas löner och de som
avvecklats från samma tjänster är bilden att det skiljer
sig åt. Den tydligaste trenden som går att se är att framförallt barnskötare och undersköterskor anställs med en
lägre lön än de som avgår.

Kompetensutveckling
Kommungemensamma kompetensutvecklingsåtgärder
samordnas av kommunledningskontoret. Utbildningar
under 2018 har bland annat innefattat introduktionsutbildning för nyanställda, samordnade arbetsmiljö
utbildningar för chefer och skyddsombud, utbildning
i verksamhetsstödjande IT-system, ledarskapsutbildning
och kompetensbaserad rekrytering. Utöver detta genomförs olika utbildningsinsatser i respektive nämnd.

Konjunkturinstitutet, Lönebildningsrapport 2018.

4
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Arbetsmiljö och hälsa
Samtliga nämnder har antagit arbetsmiljömål kopplat
till styrindikatorerna Nöjd-medarbetar-index ska höjas
eller Sjukfrånvaron i kommunen ska minska. Majoriteten av nämnderna bedömer att arbetsmiljömålen inte är
uppnådda under 2018 men att arbetet med aktiviteter
i den treåriga handlingsplanen pågår och arbetsmiljö
målet förväntas vara uppfyllt inom planperioden. Under
2018 har kommunens gemensamma arbetsmiljöarbete
fokuserat på att ta fram och uppdatera riktlinjer och
rutiner inom området systematiskt arbetsmiljöarbete.
En kartläggning har skett tillsammans med arbetsmiljö
ingenjör från Avonova gällande vilka arbetsmiljöföreskrifter som varje enskild nämnd behöver arbeta utifrån.
Kartläggningen är slutförd och ett arbete att fastställa
vilka rutiner som behöver tas fram/uppdateras pågår
inom samtliga nämnder. Arbetet bedöms kunna skapa
en tydligare struktur för vad som krävs av kommunens
chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete
Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att arbetsmiljöarbetet har fungerat tillfredsställande. Baserat på enkäten som skickas ut till samtliga
chefer har följande utvecklingsområden identifierats:
• Kunskap om lagar, regler och rutiner i arbetsmiljön
behöver stärkas.
• Förbättra rutinerna och uppföljningen avseende
skriftlig uppgiftsfördelning.
• Kommunikation i samband med arbetsmiljöfrågor
måste fungera bättre både uppåt och nedåt i organisationen.
• Cheferna måste tillförsäkras kunskaper om hur man
förebygger och hanterar kränkande särbehandling.
• Stärka förutsättningarna för att cheferna ska kunna
omsätta arbetsmiljöansvaret i praktiken.
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Medarbetarundersökning
Under oktober 2018 genomfördes den årliga medarbetar
undersökningen. Enkäten ligger till grund för handlingsplaner och åtgärder inom arbetsmiljön såväl som
för värdet av Nöjd-medarbetar-index (NMI) samt Hållbart medarbetarengagemang (HME).5 I Flerårsstrategin
2018–2020 framgår att indikatorn NMI ska höjas. Det
totala kommunresultatet avseende NMI har ökat mellan
år 2017 (3,7) till 2018 (3,8), vilket innebär att målet med
att öka kommunens totala NMI har uppnåtts.
Under 2018 har vi använt en ny medarbetarenkät,
det är därför svårt att göra direkta jämförelser med tidigare års medarbetarenkäter. Kvinnorna (3,8) har ett högre
NMI än männen (3,7), annat6 har ett lägre NMI (3,2).
De största skillnaderna avseende kvinnor och män återfinns i upplevelsen av arbetsorganisationen och kunskaper
och utveckling, där kvinnorna förefaller vara mer nöjda än
männen, annat har generellt lägre NMI oavsett område.
Utvecklingsarbete med att öka NMI inom vissa delområden kvarstår; upplevelsen av ”Återhämtning” samt
upplevelsen av ”Arbetsbelastning”. För att åstadkomma en
ökning måste arbetet med att påverka NMI bedrivas långsiktigt och med stor uthållighet, vilket också är syftet med
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Under 2018
har en viktig del i detta arbete varit att förtydliga chefens
uppdrag i det systematiska arbetsmiljöarbetet med fram
tagande av/uppdatering av riktlinjer och rutiner.

NMI är indikator i styrmodellen som är kopplad till målet ”I Alingsås
bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet”.

5

Vid ifyllande av enkäten kan medarbetare fylla i tre olika alternativ
på frågan kön: man, kvinna och annat.
6

Sjukfrånvaro
Enligt lagen om kommunal redovisning är kommuner
skyldiga att i sju nyckeltal redovisa uppgifter om sjukfrånvaro i årsredovisningen, vilka redovisas nedan.

Total sjukfrånvaro

2018
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Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron i
procent av ordinarie arbetstid7
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7,4
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– 0,7
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8,3
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– 0,3

Den totala sjukfrånvaron uppgick till 6,9 procent under
2018 och det innebär att sjukfrånvaron sjunkit jämfört
med föregående år. Av den totala sjukfrånvaron utgörs
49 procent av långtidssjukfrånvaro (=> 60 dagar). Sjukfrånvaron i kommunen är högst bland kvinnorna, men
minskade mellan 2017–2018. Männens sjuktal sjönk
även den under perioden. Den totala sjukfrånvaron är
högst bland medarbetare över 50 år.
Högst sjukfrånvaro återfinns inom flera av kommunens
kontaktyrken; förskollärare, barnskötare, elevassistenter,
fritidspedagoger, undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter och socialsekreterare.
Samtliga nämnder utom kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden har minskat sjukfrånvaron
under 2018.

Antalet sjukdagar per tillsvidareanställd i genomsnitt
2018 har sjunkit med fyra dagar från 2017. En minskning
avseende den totala sjukfrånvaron samt sjukfallslängden
indikerar att nämndernas ökade fokus på att minska sjukfrånvaron har haft fortsatt effekt.

Sjuklönekostnader
Under 2018 uppgick sjuklönekostnaderna till drygt
21,3 mnkr, vilket innebär en minskning jämfört med
föregående år (22,7 mnkr).
Upprepad sjukfrånvaro
Tillsvidareanställda med 6 frånvarotillfällen i procent
av totala antalet tillsvidareanställda 2014–2018
(%)
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Redovisningen omfattar all personal oavsett anställningsform.
Uppdragstagare och förtroendevalda ingår inte. Ordinarie arbetstid
avser arbetstid enligt kollektiv- eller annat avtal mellan arbetsgivaren
och den anställde.
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Andelen personer med sex eller fler sjukfrånvarotillfällen
har ökat jämfört med föregående år. Under 2018 identi
fierades att 310 personer har haft sex eller fler sjukfrånvarotillfällen (2017, 291 personer). Även om den totala
sjukfrånvaron har bromsat in, indikerar ökningen av
antalet sjukfrånvarotillfällen att frågan behöver ges fortsatt fokus för att minska risken för utvecklingen av
längre sjukfall.

Analys av orsaker till sjukfrånvaro
Även om den totala sjukfrånvaron indikerar en inbromsning bedöms den kvarstå på en hög nivå. Det finns olika
förklaringar till de höga sjuktalen i Alingsås:
Organisatoriska orsaker

• Hög arbetsbelastning på grund av svårighet att hitta
tillräcklig eller rätt kompetens till flera yrkesområden.
• Hög arbetsbelastning då hög andel timvikarier fortfarande används i verksamheten, vilket leder till
minskad bemanningsstabilitet.
• Högt antal medarbetare per chef. Första linjens chefer
inom personalintensiva nämnder anger att man inte
hinner omsätta arbetsmiljöansvaret i praktiken.
• Utmaningar att inom delar av de personalintensiva
nämnderna skapa en väl fungerande inre organisation
avseende optimala storlekar på enheter. En utmaning
kvarstår också för att tillförsäkra ökad rörlighet över de
organisatoriska enhetsgränserna. Storlek på enheter och
frågan om rörlighet härrör till att ökad sysselsättningsgrad ska möjliggöras, kompetensförsörjningsbehovet
säkras och chefer kan ges ökade förutsättningar till
ett mer närvarande ledarskap.
• Sjukfrånvaron är delvis kopplad till orsaker såsom
förkylningar och influensa.
• Psykisk ohälsa är överrepresenterad av diagnoserna,
vilket ofta medför längre sjukskrivningsperiod och för
arbetsgivaren en mer utmanande rehabiliteringsprocess.
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Strukturella orsaker

• Det är diagnoser med psykisk sjukdom som utgör,
nationellt och lokalt i Alingsås, den främsta orsaken
till sjukfrånvaro enligt Försäkringskassan.
• Rapport från AFA Försäkring påvisar vidare att särskilt kvinnor löper ökad risk för att få diagnos med
psykisk ohälsa.
• Enligt en studie från Försäkringskassan löper personer
som arbetar inom vård, skola och omsorg (så kallade
kontaktyrken) högre risk att påbörja ett sjukfall med
psykiska diagnoser än andra. Bland kvinnorna i
kontaktyrken är risken störst att drabbas i åldrarna
36–45 och 46–55 år. Dessa mönster återfinns även i
Alingsås kommun.
• Försäkringskassan framhåller i den första delrapporten
i Försäkringskassans uppdrag att kartlägga sjukskrivningsmönster, att det finns regionala skillnader
i sjukskrivningsmönster.
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron

Nämndernas arbetsmiljömål och förvaltningarnas
handlingsplaner utgör den främsta strategin för att
sänka sjukfrånvaron i kommunen. De nämnder som
har sänkt sjukfrånvaron pekar på att aktiva dialoger
utifrån den nya rehabiliteringsrutinen ”Från frisk till
frisk” medverkat till förbättringen.
Exempel på insatser genomförda under perioden:
• Utbildning har genomförts för chefer och skyddsombud i grundläggande arbetsmiljöansvar.
• Flera nämnder har under perioden haft fortsatt fokus
på att förbättra bemanningssituationen samt tydlig
göra uppdrag, roller och ansvar, som ett led i att
påverka sjuktalen.
• Arbetet har vidare fortskridit med att ta fram en
handlingsplan för att förbättra chefers arbetsmiljö.
• Flera nämnder har arbetat vidare med att utveckla
sitt metodarbete och en systematik avseende uppföljning av sjukfrånvaron. Det skapar förutsättningar
för analyser, att säkerställa samband och att vidta
träffsäkra åtgärder för att sänka sjukfrånvaron.
• Hälsoprogrammet kallat ”Aktiv återhämtning” riktat
till medarbetare med tecken på stressrelaterad ohälsa
har genomförts under 2018 och har fått positiv respons
från deltagarna.
• Ett pilotprojekt har startat med en ökad samverkan
mellan arbetsgivaren, sjukvården och Försäkringskassan. Förskolechefer på barn- och ungdomsförvaltningen är de som genomför piloten och en
utvärdering kommer att göras under 2019 innan det
blir aktuellt att införa det för hela kommunen.

Sammanfattning
Den höga sjukfrånvaron innebär att personalens hälsa
behöver sättas i fortsatt fokus.
Nämnderna behöver arbeta vidare med tydliga
arbetsmiljömål och uppföljning av arbetsmiljöarbetet
och sjukfrånvaron inom nämnderna. Frågorna om
personalförsörjning, bemanningsstabilitet, systematik
avseende rehabiliteringsarbetet samt ökad samverkan
mellan arbetsgivare och vårdcentralerna utgör fortsättningsvis en av de viktigaste åtgärderna för att påverka
sjukfrånvaron. För att långsiktigt förhindra att ohälsa
uppstår behöver arbetet utökas avseende förebyggande
och hälsofrämjande insatser.
Chefers arbetsmiljö behöver ges fortsatt uppmärksamhet under 2019 för att skapa förutsättningar för
cheferna att omsätta arbetsmiljöansvar i praktiken.
Chefernas roll är avgörande för att sänka sjukfrånvaron
och förebygga att framtida ohälsa och sjukfall uppstår.

Jämställdhet och mångfald
I medarbetarundersökningen som genomfördes 2018
framgår att medarbetarna har en positiv inställning till
mångfald på arbetsplatsen. Det kan konstateras att 79
procent av det totala antalet anställda utgörs av kvinnor,
vilket innebär att andelen män har ökat med 1 procentenhet jämfört med 2017.
Grafen anger medianlön och medianlöneskillnad
mellan kvinnor och män
(kr)
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Tillbud och arbetsskador
Under 2018 rapporterades 260 stycken arbetsskador,
vilket innebär en minskning jämfört med samma period
föregående år (310 stycken). 18 procent av det totala
antalet arbetsskador resulterade i sjukfrånvaro. De vanligast förekommande arbetsskadorna var fallskador och
att man skadats av annan person.
Under 2018 rapporterades 822 stycken tillbud.
Under samma period föregående år rapporterades 873
stycken tillbud.
Anmälningsfrekvensen är ungefär densamma föregående år och året dessförinnan ökade anmälningarna
kraftigt. En anledning till att anmälningsfrekvensen
har bibehållits på liknande nivå är att rutiner av tillbud och arbetsskador har implementerats i nämnderna under 2018. Det finns dock misstankar om ett
fortsatt mörkertal avseende anmälan av tillbud och
arbetsskador och arbetet måste fortskrida för att öka
kunskapen hos alla medarbetare.
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För att belysa eventuella osakliga löneskillnader mellan
könen är arbetsgivaren skyldig att årligen genomföra en
lönekartläggning8 och tydliggöra hur man ska komma
tillrätta med skillnaderna. Lönekartläggningen för 2018
har inte kunnat färdigställas på grund av att lärarnas
löner blev klara i december.

Lönekartläggningen omfattar enbart tillsvidareanställda och bygger
på resultatet av 2018 års löneöversyn.
8
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Median-/medellön för tillsvidareanställd personal
december 2018
10:e

Median

percentil

90:e

Medellön

Antal

percentil

Alla kön

24 426

29 719

38 995

30 278

3 086

Kvinna

24 443

29 643

38 500

30 022

2 447

Man

24 404

30 100

40 952

31 281

639

100

98

94

Kvinnors lön av mäns (%)

Enligt tabellen kan man se att kvinnors och mäns löner i
det lägre spannet, 10:e percentilen, är lika medan kvinnors
löner endast är 94 procent av männens i den 90:e percentilen. Detta bekräftar bilden av att jämställdhetssatsningar av löner inom Kommunals avtalsområde gett
effekt. Fortfarande kvarstår ett analysarbete med kommunens högre lönenivåer ur ett könsperspektiv.

För att öka hållbarheten bland kommunens chefer
startades 2016 ett projekt med fokus på chefers arbetsmiljö. Under 2017 fokuserades det bland annat på att
genomföra en översyn av ledarutvecklingsprogrammet.
Under 2018 upphandlades och påbörjades ledaskaps
utbildningarna Utveckling av grupp och ledare,
Utvecklande ledarskap och Indirekt ledarskap.

Ledarskap
I medarbetarenkäten som genomfördes under h
 östen
2018 så är medelvärdet för medarbetarnas b edömning
av ledarskapet (HME) inom kommunen 3,8 (på en
5-gradig skala). Siffran är dock inte jämförbar med
förra årets då enkäten för 2018 är reviderad.
De senaste åren har forskning i högre grad fokuserat på
chefers arbetsmiljö och chefers hållbarhet. Med hållbarhet menar vi chefers vilja och förmåga att stanna kvar i
arbeten med personal-, verksamhets- och ekonomiansvar.
De senaste åren har Alingsås kommun haft en minskad
hållbarhet bland chefer. Siffrorna för 2018 visar dock på
en vändande trend.

Medarbetare per chef

Personalomsättning i procent för chefer
(%)
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Genomsnittligt antal tillsvidareanställda
medarbetare/chef i december 2018
Nämnd
Kommunstyrelsen
Miljönämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Medarbetare
6
12
9

Kultur- och utbildningsnämnden

18

Barn- och ungdomsnämnden

25

Vård- och omsorgsnämnden

30

Socialnämnden

14

Generellt sett så har chefer på mindre nämnder och
chefer på högre nivåer i organisationen färre antal medarbetare direkt under sig. I vård- och omsorgsnämnden
och barn- och ungdomsnämnden har flertalet av enhetscheferna över 30 tillsvidareanställda medarbetare. Tillgänglig forskning pekar entydigt på att organisationer
med fler underställda än 30 innebär att chefer måste
kompromissa med sitt ledarskap för att arbetstiden ska
räcka till, vilket troligen också påverkar dessa chefers
hållbarhet i organisationen.
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Ekonomisk sammanfattning
Fortsatt arbete med ekonomistyrning

Nämnderna håller inte tilldelad budget

Under 2017 genomfördes ett stort förändringsarbete med
handlingsplanen Effekt som har som syfte att bland
annat stärka ekonomistyrningen i kommunen. Alingsås
kommun visade ett rekordhögt resultat 2017, dock bestod
resultatet till stor del av realisationsvinster från värde
papper och tomter. Kommunen gick ändå in i 2018 med
bättre förutsättningar än året innan. Under 2018 har
ett fortsatt arbete med ekonomistyrning pågått i och
med införandet av månadsuppföljningar för den skatte
finansierade verksamheten. Prognosen i delårsbokslutet
visade att den skattefinansierade verksamheten skulle visa
ett resultat i nivå med budget, vilket var glädjande. När vi
summerar år 2018 ser vi en kraftig försämring mellan del
årsprognosen och årsbokslutet för den skattefinansierade
verksamheten. Det här är bekymmersamt och visar på
att det fortsatt krävs krafttag vad gäller att stärka ekonomi
styrningen i verksamheten. Trots ett antal handlings
planer för ekonomi i balans visar den skattefinansierade
verksamheten ett samlat budgetunderskott även för år
2018. Kommunen har kunnat hantera det här tidigare år
och även år 2018 genom starka resultat på finansieringen
genom engångsintäkter från exempelvis försäljningar
av värdepapper och tomter. Den typen av intäkter kan
inte långsiktigt användas för att finansiera den skatte
finansierade verksamheten, utan den skattefinansierade
verksamheten behöver hanteras inom ramen för skatter
och bidrag.

Det ekonomiska resultatet för kommunens skattefinan
sierade verksamhet uppgår till –24,6 mnkr. P
 rognosen i
delårsbokslutet var att den skattefinansierade verksam
heten skulle nå ett samlat överskott om 0,2 mnkr. Även
om merparten av underskottet återfinns inom en
specifik nämnd är situationen allvarlig då en god budget
följsamhet för nämnderna är en förutsättning för en lång
siktigt hållbar ekonomisk planering. Avvikelser, såväl
positiva som negativa, under finansieringen är till viss del
ofrånkomliga. Kan kommunen däremot uppvisa en god
budgetföljsamhet inom sina verksamheter läggs grunden
för en stabil ekonomi, vilket också möjliggör en fortsatt
god verksamhet.

Årets resultat 2018
Årets resultat för Alingsås kommun uppgår till ett
överskott om 74,5 mnkr, vilket är ungefär i nivå med
prognosen vid delårsbokslutet. Den skattefinansierade
verksamheten redovisar dock ett samlat underskott om
24,6 mnkr. Detta medför att kommunen fortsatt har
en utmaning att säkerställa en långsiktigt hållbar eko
nomi. En avgörande del för att detta ska lyckas är att
kommunens nämnder förmår att hålla tilldelad ekono
misk ram. Årets investeringar i kommunen uppgår till
116,4 mnkr och har finansierats genom årets kassaflöde,
utan upptagande av lån. Det har under 2018 inte genom
förts några investeringar kopplade till tillväxtprogrammet.
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Balanskravet uppnås med god
marginal
Balanskravsresultatet i årsbokslut 2018 uppgår till
42,0 mnkr, vilket innebär att den lagstadgade resultat
nivån klaras med god marginal. Balanskravsresultatet
i årsbokslut 2018 är 22,2 mnkr lägre än den prognos
som lämnades i delårsbokslutet. Detta beror främst på
att pensionsförpliktelserna intjänade innan 1998, den
så kallade ansvarsförbindelsen, har minskat mer än
prognostiserat. Dessa poster är svåra att prognostisera
då beräkningsunderlaget erhålls från externa aktörer.

Strukturellt resultat
Det strukturella resultatet är årets resultat reducerat med
samtliga poster som anses vara av engångskaraktär. Detta
för att kunna analysera hur väl kommunen lyckas hus
hålla med de medel som erhålls i form av skatter och
bidrag och om kommunen har en långsiktigt hållbar och
sund ekonomi. För år 2018 finns ett antal poster som
anses vara av engångskaraktär. Realisationsvinster från
tomtförsäljningar uppgår till 7,2 mnkr, effekten av full
fonderingsmodell för pensionerna stärker resultatet med
31,4 mnkr. Till detta kommer försäljning av omsättningsoch anläggningstillgångar med 4,2 mnkr, samt erhållen
byggbonus om 5,7 mnkr. Rensat från dessa poster uppgår
det strukturella resultatet för år 2018 till 26,0 mnkr.

Koncernperspektiv
Gemensam finanshantering med en internbank blev
verklighet vid årsskiftet 2017/2018 och därefter har
kommunen hanterat hela koncernens finansieringsbehov
och riskhantering. Det har föranlett ett förändrat arbets
sätt under 2018 där kommunen har stärkt sin styrning
och kontroll över de kommunala bolagen.
Under hösten 2018 har arbetet med en sammanställd
budget intensifierats och i början av 2019 fattade kom
munfullmäktige beslut om en sammanställd budget avse
ende åren 2019–2021. Med en sammanställd budget
menas att de kommunala bolagen konsoliderar sina bud
getar med kommunens flerårsstrategi i syfte att erhålla
en helhetssyn avseende investeringar, finansiering samt
kommunkoncernens totala ekonomi.
Resultatmässigt uppvisar de kommunala bolagen goda
resultat även för 2018 och en bidragande orsak är den
gemensamma finanshanteringen som inneburit väsentligt
mycket lägre räntekostnader jämfört med tidigare.
Utveckling nettokostnader/skatter och bidrag
(mnkr)
2 300

2 200
2 100

En framtidsutblick – lägre
intäktsökning att vänta
Alingsås kommun har de senaste åren haft en positiv
utveckling för skatte- och bidragsintäkter om ungefär
5 procent. Under år 2018 ökar skatter och bidrag med
ungefär hälften så mycket. Det är fortfarande en ökning
men det är en stor skillnad jämfört med tidigare år.
Detta är något som Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har flaggat för i flera år. Ett av målen för god eko
nomisk hushållning i Alingsås kommun är att nettokost
naderna inte ska öka snabbare än skatter och bidrag. För
att kunna uppfylla detta framöver krävs en omställning
där effektiviseringar och kostnadsmedvetenhet behöver
ligga i fokus. En sämre konjunktur och demografiska
förändringar kommer att påverka kommunen framöver.
Sveriges Kommuner och Landsting flaggar i sin Eko
nomirapport om att en dämpning av skatteunderlags
tillväxten är att vänta framöver och beskriver situationen
enligt följande: ”Efter några mycket starka år blir det
ekonomiska läget alltmer ansträngt. 2019 bromsar skatteunderlaget in och verksamheterna utsätts för ett fortsatt högt
demografiskt tryck.” 1
Kommunen har påbörjat ett omställningsarbete i och
med handlingsplanen Effekt. Omställningen behöver
pågå under de kommande åren med målet att anpassa
verksamhetens kostnader till den lägre skatteunderlags
tillväxten.
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Sveriges Kommuner och Landsting, Ekonomirapporten, sidan 25,
2018-12-20.
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Finansiell analys
Modell för finansiell analys

Årets resultat — olika dimensioner

För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och
finansiell ställning för Alingsås kommun används en
finansiell analysmodell som utvecklats av Kommunforsk
ning i Västsverige (KFI). Modellen utgår från fyra viktiga
finansiella aspekter. Dessa är det finansiella resultatet,
kapacitetsutveckling, riskförhållanden samt kontrollen över
den finansiella utvecklingen. Mätperioden omfattar åren
2016–2018. Målsättningen är att utifrån dessa perspektiv
identifiera finansiella möjligheter och problem för Alingsås,
och därigenom kunna klargöra om kommunen har en god
ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen.

Mål för god ekonomisk hushållning
Alingsås kommun har beslutat om finansiella mål för
god ekonomisk hushållning i flerårsstrategi 2018–2020.
Dessa kommenteras utförligt i nästa avsnitt i årsredo
visningen som beskriver de två lagstadgade kraven; god
ekonomisk hushållning och balanskrav.
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Här åskådliggörs årets resultat och dess orsaker samt
investeringar och dess finansiering.
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Årets resultat 2018 uppgår till 74,5 mnkr, vilket mot
svarar 3,3 procent av skatter och bidrag. Detta är
50,6 mnkr lägre än resultatet för år 2017 och 72,6 mnkr
bättre än 2016. Värt att notera är att resultatet 2017 var
ovanligt starkt till följd av framförallt vissa realisations
vinster från värdepapper. En jämförelse mellan 2017 och
2018 ger därför ingen rättvisande bild utan att göra en
djupare analys av resultatet för respektive år. Om resul
tatet reduceras med större poster av engångskaraktär,
reavinster/förluster och effekt av fullfondsmodell inne
bär det att resultatet försämrades med 14,9 mnkr mellan
2018 och 2017. Årets strukturella resultat i förhållande
till skatter och bidrag blir 1,1 procent år 2018, vilket ska
jämföras med 1,8 procent år 2017.
Praxis inom kommunsektorn är att ekonomiskt resul
tat bör uppgå till minst 2 procent av skatter och bidrag.
Ett sådant resultat ger utrymme för att över en längre
tidsperiod självfinansiera större delen av en normal invest
eringsvolym och hantera pensionsskulden. För en till
växtkommun med höga investeringsvolymer bör resultatet
i de flesta fall ligga på mellan 3 och 5 procent. Anled
ningen till att tillväxtkommuner bör ha ett högre resul
tat än 2 procent är för att kommunen ska klara av höga
investeringsvolymer utan att försämra kommunens
finansiella ställning genom att exempelvis behöva öka
belåningsgraden. Om kommunen inte ska behöva välja
mellan att ha en lägre investeringsvolym eller en högre
skuldsättning krävs en högre resultatnivå än 2 procent,
vilken bidrar till att finansiera kommande investeringar.
Under den senaste treårsperioden har Alingsås kommun
redovisat ett genomsnittligt resultat på cirka 3 procent
av skatter och bidrag, vilket kan anses vara bra. Det
strukturella resultatet visar dock ett genomsnitt på cirka
0,7 procent.

En grundläggande förutsättning för att uppnå och vid
makthålla en god ekonomisk hushållning är att balansen
mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett djup
lodande mått på denna balans är nettokostnadsandelen,
som innebär att samtliga löpande kostnader inklusive
finansnetto relateras till skatter och bidrag. Redovisas en
nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen
en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter.
För 2018 uppgår nettokostnadsandelen till 96,7 pro
cent, vilket innebär att kommunen har klarat att täcka
sina löpande kostnader. Nettokostnadsandelen för det
strukturella resultatet visar att Alingsås kommun knappt
klarar av att täcka sina nettokostnader med skatter och
bidrag, vare sig 2017 eller 2018. Den strukturella netto
kostnadsandelen är 98,9 procent år 2018, vilket är en
minskning med 0,7 procentenheter jämfört med föregå
ende år. Alingsås uppvisar därmed en negativ utveckling
de senaste två åren, där en allt större del av kommunens
intäkter går åt till att finansiera de löpande kostnaderna.
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Årets investeringar

avskrivningar är att årets kassaflöde, något förenklat,
uppgår till årets resultat och avskrivningar. Årets kassa
flöde anger hur kommunens likvida medel har för
ändrats under året. Om investeringsvolymen är lägre
än årets resultat och avskrivningar innebär det ofta
att investeringarna har kunnat finansieras utan upp
tagande av lån eller minskad likviditet.
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Investeringarna för år 2018 uppgår till 116,4 mnkr, vilket
är 15,0 mnkr lägre än för år 2017 och 1,8 mnkr lägre än år
2016. Om investeringarna för år 2018 ställs i relation till
skatter och bidrag så uppgår investeringsvolymen till 5,1
procent. Även detta är lägre än år 2017 och år 2016. Av de
116,4 mnkr nyttjade de avgiftsfinansierade verksamheterna
54,1 mnkr, vilket är 8 mnkr lägre än föregående år.
Självfinansieringsgraden av investeringarna
(%)

2016

2017

2018

50,8

144,3

117,4

77,3

249,5

189,4

77,3

249,5

189,4

Självfinansieringsgraden av
investeringar, totalt
Självfinansieringsgrad,
skattefinansierad verksamhet
Självfinansieringsgrad, skatte
finansierad verksamhet exklusive
Tillväxtprogrammet

Självfinansieringsgraden av de totala investeringarna
uppgår för år 2018 till 117,4 procent, vilket är lägre än
för år 2017 men högre än år 2016. Den skattefinansierade
verksamheten har en självfinansieringsgrad på 189,4 pro
cent för år 2018. Inga investeringar i tillväxtprogrammet
genomfördes 2018 och därför är självfinansieringsgraden
i den skattefinansierade verksamheten exklusive tillväxt
programmet också 189,4 procent.
Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter
hur stor andel av investeringarna som kan finansieras
med årets resultat och avskrivningar. Anledningen
till att investeringarna ställs mot årets resultat och
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till de kommunala bolagen

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansi
ella handlingsutrymme. Det visar i vilken utsträckning
kommunens tillgångar har finansierats med eget kapital
respektive skulder. En förbättrad soliditet innebär att
kommunen minskar sin skuldsättningsgrad och där
igenom ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför
framtiden.
Soliditeten för år 2018 uppgår till 13,6 procent, vilket
är en procentenhet högre än för år 2017. En jämförelse
med 2016 är inte rättvisande då kommunen under 2017
införde en internbank.
Soliditeten exkluderat utlåning till de kommunala
bolagen uppgår för 2018 till 31,7 procent, att ställa i
relation till 28,8 procent för år 2017.
I slutet av 2017 införde Alingsås kommunkoncern
gemensam finanshantering med en internbank. I prakt
iken innebar det att samtliga lån som tidigare låg hos
kommunens bolag flyttades över till Alingsås kommun
och att bolagen sedan finansierar sig via kommunens
internbank. Det här innebär att Alingsås kommuns
balansräkning blir större, då kommunen dels har en
skuld till kreditinstitut men även en fordran på respek
tive bolag.
Skatte– och nettokostnadsutveckling
(%)
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Utveckling skatter och bidrag

5,0

5,2

2,6

Utveckling nettokostnader

6,8

– 0,6

5,1

Kommunens intäkter i form av skatter och bidrag ökade
under 2018 med 2,6 procent, vilket är betydligt lägre än
för åren 2017 och 2016. Nettokostnadsutvecklingen för
år 2018 uppgår till 5,1 procent. Nettokostnaderna har
under 2018 således ökat i en snabbare takt än intäkterna
i form av skatter och bidrag.
Utifrån bedömningen om en framtida lägre positiv
utveckling av skatteintäkter tillsammans med de utman
ingar kommunen står inför med stora investeringsbehov
och ökade kostnader till följd av demografisk utveckling
är dock marginalerna små.

Risk
Med risk avses identifierade risker som kommunen står
inför.

Pensionsförpliktelser
Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser
viktiga att beakta eftersom skulden ska finansieras i fram
tiden. Alingsås kommun redovisar pensionsförpliktelserna
enligt fullfondsmodellen. Detta innebär att ansvarsför
bindelsen lyfts in i balansräkningen som en avsättning.

Innevarande år har det lett till en positiv resultateffekt
om 31,4 mnkr. Likvidmässigt ger en övergång till full
fonderingsmodellen inte någon effekt.

Kommunens borgensåtaganden
Alingsås kommun har ett borgensåtagande gentemot
Alingsås Tennisklubb om ungefär 0,1 mnkr.
Lån
Den sista december 2018 uppgick kommunens låneskuld
till 3 395,9 mnkr. Detta är 50 mnkr högre än samma
tidpunkt 2017.
Skuldportföljen har per sista december 2018 en
genomsnittlig räntebindning på 2,2 år och en genom
snittlig kapitalbindning på 2,3 år. Detta ligger inom
de limiter som stipuleras i finansriktlinjer för Alingsås
kommunkoncern. Riktlinjerna fastställer även att
maximalt 50 procent av lånen får ha ränteförfall inom
ett år. Per sista december förfaller 38 procent av lånen
inom ett år och ligger således innanför riktlinjerna.
Den genomsnittliga upplåningsräntan för år 2018
uppgår till 0,65 procent.
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Derivat
Alingsås kommun har i årsbokslutet inga derivat
instrument.
Placeringar
Överlikviditetsportföljens innehav klassificeras som kort
siktiga då syftet med portföljen är att kunna använda den
för att möta kortsiktigt höga investeringsvolymer under
kommande år i enlighet med beslutat tillväxtprogram. Då
placeringshorisonten är relativt kort tillåter inte finans
riktlinjer för Alingsås kommunkoncern ett högt risk
tagande. Detta innebär att samtliga innehav i portföljen
är räntebärande, huvuddelen av kapitalet är fördelat på
ett flertal räntefonder.
Överlikviditetsportföljen ligger inom de limiter som
stipuleras i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Känslighetsanalys
(mnkr)
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Kontroll
Kontrollperspektivet beskriver hur väl den ekonomiska
styrningen fungerar i kommunen.

Utfall i förhållande till budget
Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finan
siella kontroll. Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll
som möjligt. Jämfört med budget redovisar kommunen
ett överskott på 12,7 mnkr, då kommunen budgeterade
ett resultat för 2018 om 61,8 mnkr. Nämnderna avviker
negativt jämfört med budget medan finansieringen
visar en positiv avvikelse jämfört med budget. Nämn
dernas avvikelser redogörs för mer i detalj i avsnittet
Driftredovisning. En god prognossäkerhet innebär att
kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till
förändrade förutsättningar under året. Vid en jämförelse
med delårsbokslut per augusti och årsbokslutet försäm
rades nämndernas samlade prognoser med 24,8 mnkr.
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Sammanfattande kommentarer
Alingsås befinner sig i ett expansivt skede. Staden växer
konstant med fler invånare. Bostäder, arbetsplatser och
infrastrukturprojekt är en förutsättning för denna tillväxt.
Med ökat antal invånare ökar även storleken på den kom
munala verksamheten, vilket innebär fler anställda och
investeringar i nya verksamhetslokaler.
Årets resultat blev bättre än budgeterat och resultatet
år 2017 låg också på en stabil nivå. Men denna resultat
nivå har till stor del uppnåtts på grund av ökade reali
sationsvinster. De strukturella resultatnivåerna framstår
som låga i förhållande till de utmaningar kommunen
har framför sig.
Den finansiella utmaningen framöver ligger i att klara
kommande höga investeringsnivåer och möta ökade
kostnader till följd av den demografiska utvecklingen.
En oförändrad resultatnivå riskerar att medföra hög
lånefinansiering av investeringar som i sin tur kan leda
till ökade krav på effektivisering i den löpande verksam
heten. I ett framåtblickande perspektiv är det viktigt att
värdera vilken resultatnivå i relation till skatteintäkterna
och därmed verksamhetens omfattning som behövs för
att säkerställa fortsatt god ekonomisk hushållning.
Det som framförallt blir avgörande för att den eko
nomiska situationen ska förbli hållbar är kontroll över
kostnadsutvecklingen och möjligheten att bedriva effektiv
verksamhet. Det blir än viktigare med god framförhåll
ning, långsiktig planering och noggrann uppföljning med
fördjupade analyser för effektiv styrning av verksamheten.

Finansiella nyckeltal - kommunen
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26,2

30,6

– 9,2

106,7

67,3

Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto, förändring (%)
Nettokostnadsandel (%)
Skatter, generella statsbidrag och kommunal utjämning, förändring (%)

1,7

4,0

6,8

– 0,6

5,1

97,9

98,2

99,9

94,4

96,7

1,7

3,7

5,0

5,2

2,6

38,6

40,1

42,1

44,3

45,4

Investeringar (mnkr)

91,0

101,3

118,2

131,4

116,4

Avskrivningar (mnkr)

52,0

54,6

58,1

64,5

62,1

101,6

89,6

50,8

144,3

117,4

4,8

5,1

5,6

6,2

5,3

– 0,4

0,1

1,0

1,9

– 1,1

39 188

39 602

40 045

40 390

41 070

21,36

21,36

21,36

21,36

21,36

God ekonomisk hushållning (2 % av skatteintäkter och bidrag, mnkr)

Självfinansieringsgrad av investeringar (%)
Investeringsvolym/verksamhetens nettokostnader (%)
Budgetföljsamhet (%)
Intjäningsförmåga
Antal invånare
Skattesats kommunen (%)
Skattesats regionen (%)

11,13

11,48

11,48

11,48

11,48

Total skattesats (%)

32,49

32,84

32,84

32,84

32,84

God betalningsberedskap
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

Förklaring till vissa nyckeltal
Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto, förändring i procent: Hur mycket verksam
hetens nettokostnader har ökat jämfört med föregående
år, redovisas i procent.
Nettokostnadsandel: Verksamhetens nettokostna
der inklusive finansnetto dividerat med summan av
skatter och bidrag är nettokostnadsandelen.
Skatter, generella statsbidrag och kommunal
utjämning, förändring i procent: Hur mycket skatter,
generella statsbidrag och kommunal utjämning har
ökat jämfört med föregående år, redovisas i procent.
Självfinansieringsgrad av investeringar: Självfinan
sieringsgraden av investeringarna räknas ut genom att
först addera årets resultat med årets avskrivningar och
sedan dividera denna summa med årets investeringar.

62,7

62,9

60,0

12,6

13,6

271,7

266,5

225,4

547,9

285,0

Investeringsvolym/verksamhetens nettokostnader:
Ett relativmått som visar hur stor investeringsvolymen är
i förhållande till verksamhetens nettokostnader. Redo
visas i procentenheter.
Budgetföljsamhet: Ett relativmått som visar verk
samhetens budgetavvikelse i förhållande till verksam
hetens nettokostnader inklusive avskrivningar.
Soliditet: Ett finansiellt nyckeltal som visar hur
stark den långsiktiga betalningsförmågan är. Soliditet
räknas ut genom att dividera eget kapital med balans
omslutningen (summan av tillgångarna).
Kassalikviditet: Finansiellt nyckeltal som visar på
den kortsiktiga betalningsförmågan. Kassalikviditeten
räknas ut genom att addera kassa och bank, kortfristiga
fordringar och kortfristiga placeringar och sedan divi
dera detta med kortfristiga skulder.
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God ekonomisk hushållning
Kommuner har sedan år 1992 enligt kommunallagen
haft krav på sig att verksamheten ska bedrivas enligt
god ekonomisk hushållning. Under år 2000 t illkom
även balanskravet och under 2013 infördes en m
 öjlighet
till resultatutjämningsreserver. Samtliga dessa lagstift
ningskrav ska årligen följas upp i årsredovisningens
förvaltningsberättelse.
Inledningsvis i detta avsnitt görs en analys av kommu
nens finansiella mål för god ekonomisk hushållning antagna
i flerårsstrategi 2018–2020 av kommunfullmäktige.
I anslutning till detta genomförs en balanskravs
utredning. Ingen redovisning av resultatutjämnings
reserven (RUR) görs då Alingsås kommun har beslutat
att inte införa den.

Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet
exklusive tillväxtprogrammet ska självfinansieras
genom resultat och avskrivningar.

God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har definierat en kontrollerad
nettokostnadsutveckling med att nettokostnaderna inte
ska öka snabbare än summan av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Skatter och bidrag ökade med 2,6 procent för år
2018 medan nettokostnadsutvecklingen uppgick till
5,1 procent. Nettokostnadsutvecklingen överstiger
således intäktsökningen. Det är värt att notera att skatter
och bidrag har ökat med ungefär 5 procent år 2016 och
2017 men att 2018 visar på en ökning om 2,6 procent.
SKL har tidigare prognostiserat att kommunerna kom
mer behöva anpassa sig till en lägre intäktsökning av
skatter och bidrag än historiskt, vilket är något vi nu
ser under 2018.
Nettokostnadsökningen för 2017 var negativ med
0,6 procent, främst tack vare stora intäkter av engångs
karaktär i form av exempelvis r ealisation av finansiella
tillgångar och tomtförsäljning. Då nettokostnads
utvecklingen utgår från tidigare års nivå så har detta
lett till att kommunens nettokostnadsökning ökat än
snabbare. På sikt är detta inte hållbart utan kommu
nen behöver anpassa sin kostnadsutveckling till den allt
lägre intäktsökningen av skatter och bidrag.
Målet bedöms ej uppnått.

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort och
lång sikt. I kommunallagens 11:e kapitel anges att för
den kommunala verksamheten ska det finnas mål och
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hus
hållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl eko
nomi som verksamhet och utformas av kommunerna.
Alingsås beslutade om mål för god ekonomisk hus
hållning i flerårsstrategi 2018–2020 där grundtanken är
ur ekonomiskt perspektiv att varje generation av invå
nare ska bära kostnaderna för den service som de själva
beslutar om och som de själva konsumerar, samt att
gjorda investeringar ska kunna ersättas.
För att leva upp till detta har kommunen beslutat
om fem finansiella mål uppdelade på kort respektive
lång sikt. Dessa redovisas och följs upp i detta avsnitt.
Uppföljning av de verksamhetsmässiga målen för god
ekonomisk hushållning återfinns under avsnittet som
behandlar kommunens verksamhet.
Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent
av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunfullmäktige har definierat att ett stabilt eko
nomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
Ett resultat på 2 procent av skatteintäkter och gene
rella statsbidrag är 45,4 mnkr. Årets resultat för 2018
uppgår till 74,5 mnkr och överstiger därmed målet.
Målet bedöms därmed uppnått.
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Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter
hur stor andel av investeringarna som kan fi
 nansieras
med årets resultat och avskrivningar. 100 procent
innebär att kommunen kan självfinansiera samtliga
investeringar som är genomförda under året. Själv
finansieringsgraden i den skattefinansierade verksam
heten exklusive tillväxtprogrammet uppgår till 189,4
procent, budget 2018 uppgår till 108,8 procent. Själv
finansieringsgraden överstiger 100 procent, vilket
innebär att det finansiella målet är uppnått per helår.
Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än sum
man av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Avvikelserna mellan redovisade nettokostnader
och referenskostnader ska minska.

Nettokostnadsavvikelsen avseende år 2017 publicerades
under sommaren. Avvikelsen gentemot r eferenskostnaderna
uppgår till 46 mnkr, vilket innebär att a vvikelsen har
minskat med 5 mnkr jämfört med tidigare år. Kommu
nen har dock fortsatt högre redovisade nettokostnader än
vad referenskostnaden anger. Detta innebär att kom
munen fortsatt har en utmaning att komma till rätta
med sina höga nettokostnader.
Målet bedöms uppnått.
Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala
bolagen bör vara oförändrad eller öka.

Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala bola
gen uppgick vid årsbokslut 2017 till 28,8 procent. För
2018 är siffran 31,7 procent.
Målet bedöms därmed uppnått.
Samlad bedömning av god ekonomisk
hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Av kommunens fem mål för god ekonomisk h
 ushållning
ur ett finansiellt perspektiv följs samtliga upp i s amband
med årsbokslutet. Fyra av dessa bedöms uppnådda.
Det mål som ej bedöms uppnås avser nettokostnads
utvecklingen. Då 2017 innebar ett ovanligt starkt resultat
med mycket tillfälliga poster innebar det att målet var
svårt att nå under 2018. Detta beror på att jämförelsen
alltid sker med föregående år. Utifrån att resterande
finansiella mål uppnås samt att resultatet överstiger
budgeterat resultat görs den samlade bedömningen att
kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett
finansiellt perspektiv 2018.

Balanskravsutredning
Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat krav som
kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. Det
trädde i kraft år 2000 och utgör en undre gräns för
vilket resultat som är tillåtet att budgetera och r edovisa.
Balanskravet innebär att kommuner och landsting inte
får besluta om en budget där kostnaderna ö verstiger
intäkterna. Om resultatet ändå skulle bli negativt måste
Alingsås kommun kompensera detta med överskott
inom tre år och kommunfullmäktige måste i en plan
ange hur det ska ske. Det finns dock ett undantag från
huvudprincipen. Kommunfullmäktige kan med hän
visning till synnerliga skäl besluta om att inte återställa
hela eller delar av ett underskott. Dessa ska då tydligt
specificeras i förvaltningsberättelsen i å rsredovisningen.
Kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet
2018 med ett balanskravsresultat om 42,0 mnkr.
Alingsås kommun har uppfyllt balanskravet sedan
det infördes år 2000.
Balanskravsresultat
(mnkr)

2018

2017

Årets resultat

74,5

125,1

Samtliga reavinster

– 1,1

– 31,2

0,0

0,0

enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

Orealiserade förluster i värdepapper

0,0

0,0

0,0

0,0

Vissa realisationsvinster
enligt undantagsmöjlighet
Vissa realisationsförluster

Återföring av orealiserade
förluster i värdepapper
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
Balanskravsresultat

73,4

93,9

– 31,4

– 22,2

42,0

71,7
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Sammanställd redovisning
Syftet med den sammanställda redovisningen är att
visa kommunkoncernens totala ekonomiska ställning,
utveckling och åtaganden. För ytterligare information
om de i koncernen ingående bolagen, hänvisas till AB
Alingsås Rådhus årsredovisning 2018.

KONCERNSTRUKTUREN
Alingsås kommun bildade på bolagsstämma den 3
december 2003 AB Alingsås Rådhus (”ABAR”), som
den 1 januari 2004 förvärvade aktierna i kommunens
helägda bolag. Köpeskillingen, som uppgick till sammanlagt 294 mnkr, finansierades genom att Alingsås
kommun lämnade ett förlagslån till bolaget på samma
belopp. AB Alingsås Rådhus är helägt av Alingsås
kommun. I samband med den ändrade lagstiftningen
om s.k. räntesnurror den 1 januari 2010 löstes kommunens förlagslån och motsvarande externa lån togs upp.

Koncernredovisningen och övriga uppgifter om koncernen omfattar moderbolaget AB Alingsås Rådhus och
de i koncernen ingående dotterföretagen, vilka ägs till
100 procent:
• Alingsås Energi Nät AB, org. nr 556402-5905 med
dotterbolaget Alingsås Energi AB, org. nr 5564990413
• Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
(”FARAB”), org nr 559075-0401 med dotterbolagen
ˏˏ AB Alingsåshem, org. nr 556401-2374,
ˏˏ Fabs AB, org. nr 556048-9162 med Spiken
Fastighets Kommanditbolag, org.nr 969746-9014
AB Alingsås Rådhus är kommanditdelägare i Spiken
Fastighets kommanditbolag. Per 2018-12-31 ser kommunkoncernen ut enligt nedan:

Kommunfullmäktige
Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund

100 %

AB Alingsås Rådhus

100 %

100 %

Alingsås
Energi Nät AB
100 %

Alingsås
Energi AB

Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB

100 %

AB Alingsåshem

100 %

Fabs AB
Spiken Fastighets
KB

Fastighetskoncernen bildades vid ingången av 2017 då
ABAR överlät samtliga aktier i AB Alingsåshem och
i Fabs AB till det nybildade fastighetsmoderbolaget
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB.
I kommunkoncernen ingår även Alingsås och
Vårgårda Räddningstjänstförbund. Kommunfull-
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mäktige beslutade 2008-06-18, § 122, att räddnings
tjänsten i Alingsås kommun från och med den 1 januari
2009 ska utövas av ett med Vårgårda kommun gemensamt kommunalförbund – Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund (”AVRF”). Kommunens andel
av förbundet uppgår till 78 procent.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Stora värden i koncernen
De kommunala bolagens omsättning är liten i förhållande till kommunens. Dock finns ett betydande
innehav av anläggningstillgångar (till största delen fastigheter) i bolagen. I samband med årsbokslut genomför AB Alingsåshem och Fabs AB interna, och ibland
externa, värderingar av sitt fastighetsbestånd, vilket
påvisade övervärden motsvarande knappt 1 625 mnkr
(1 515 mnkr föregående år) per 2018-12-31, f ördelat
på 397 mnkr (284 mnkr), eller motsvarande 30 procent, för Fabs AB och 1 228 mnkr (1 231 mnkr),
motsvarande 74 procent, för AB Alingsåshem. Marknadsvärdena överstiger bokförda värden med drygt 55
procent (56 procent) totalt sett.
Resultat och ställning
Kommunkoncern (sammanställd redovisning)
Belopp i mnkr
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader

2018-

2017-

2016-

12-31

12-31

12-31

655,4

650,6

673,0

– 1 955,8 – 1 916,7 – 1 896,7

Verksamhetens nettokostnader

1 300,4

1 266,1

1 223,7

Resultat efter finansiella poster

183,5

177,0

130,8

Årets resultat

149,2

91,1

65,0

Koncernen Alingsås kommun redovisar ett positivt
resultat på 149,2 mnkr (91,1 mnkr). Av koncernens
totala resultat svarar kommunen för ca 50 procent, AB
Alingsås Rådhus koncern för 50 procent och AVRF
för mindre än 1 procent. Resultatet fördelar sig på
kommunen med 74,5 mnkr (125,1 mnkr), AB Alingsås
Rådhus-koncern 74,6 mnkr (-33,6 mnkr) samt AVRF
0,0 mnkr (-0,4 mnkr).
Resultat och ställning
AB Alingsås Rådhus koncern
Belopp i mnkr
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat

2018-

2017-

2016-

12-31

12-31

12-31

672,6

673,2

657,3

– 544,6

– 515,5

– 499,3

128,0

157,7

158,0

Resultat efter finansiella poster

88,9

– 42,8

83,1

Årets resultat

74,6

– 33,6

62,2

AB Alingsås Rådhus koncernresultat på 74,6 mnkr
(-33,6 mnkr) fördelar sig ungefärligen på Alingsås
Energi Nät AB koncernen med 33,6 mnkr (28,7 mnkr),
AB Alingsåshem 29,5 mnkr (-36,6 mnkr), Fabs AB

13,4 mnkr (-21,9 mnkr), AB Alingsås Rådhus
-2,3 mnkr (-1,1 mnkr) samt Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB -0,2 mnkr (-0,9 mnkr).
Den enskilt största förklaringen till det förbättrade
resultatet i AB Alingsås Rådhus koncernen är hänförlig till införandet 2017 av gemensam finanshantering
och internbank. Skillnaden i årets resultat ovan på ca
108 mnkr mellan åren (74,6 mnkr 2018 jämfört med
-33,6 mnkr 2017) uppstod som en följd av inlösen av
fastighetsbolagens ränteswappar och banklån. Kost
naden för lösen var högre men genom att bland annat
lösa upp bolagens periodiseringsfonder kunde det negativa resultatet begränsas.
I resultatet för Alingsås Energi Nät AB-koncernen,
samt i moderbolaget AB Alingsås Rådhus, ingår ett
koncernbidrag från Energi-koncernen till moderbolaget
(ABAR) på sammanlagt 6,6 mnkr.
Alingsås Energi Nät AB koncernen har historiskt inte
uppvisat ett bättre resultat än det för 2017, 52,1 mnkr
före bokslutsdispositioner och skatt. Årets resultat överträffar även det både budget och prognos. Fabs AB och
AB Alingsåshem redovisar även positiva resultat som
överstiger de prognoser som lämnades i samband med
delårsbokslutet.
Alingsås och Vårgårdas Räddningstjänstförbund
redovisar ett nollresultat, vilket är en förbättring med
0,4 mnkr jämfört med föregående år.

Den kortsiktiga betalningsförmågan
Den kortsiktiga betalningsförmågan för hela koncernen kan mätas i måttet kassalikviditet (omsättnings
tillgångar-varulager/kortfristiga skulder). Detta mått
bör vara över 100 procent för att betalningsförmågan
skall hållas på en godtagbar nivå. Koncernens kassa
likviditet var 87,5 procent jämfört med 159,6 procent
per 2017-12-31. På grund av införandet av internbank
blir kassalikviditeten något missvisande vid en jämförelse med tidigare år. För 2018 redovisas 1 202 mnkr
som kortfristig skuld till kreditinstitut medan b eloppet
2017 uppgick till endast 414 mnkr. Att det skiljer sig
mellan åren beror på när lånen förfaller. Låneförfall
inom ett år redovisas som kortfristiga. Hade kommunkoncernen även 2018 redovisat omkring 400 mnkr som
kortfristig skuld, likt 2017, hade kassalikviditeten uppgått till ca 161 procent, det vill säga i nivå med 2017.
Utbetalningarna är dock inte jämnt fördelade över
året varför det är svårt att jämföra två olika tidpunkter
på året. En stor utbetalning sker på våren, då föregående
års intjänade pensioner betalas ut. Resterande del
av året byggs likviditeten upp för att klara denna
utbetalning. Över en enskild månad varierar också
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likviditeten. Kommunens skatteintäkter betalas in i
slutet av månaden och då är likviditeten hög i några
dagar tills löneutbetalning sker. Det är en medveten
strategi att inte ha mer direkt tillgängliga medel än vad
som behövs.
Som framgår ovan, samt av tabellen nedan, har kassa
likviditeten minskat väsentligt jämfört med föregående
år. Som framgått ovan är 2017 snarare en engångsföreteelse. Nyckeltalet måste analyseras utifrån när lånen
förfaller.

Den långsiktiga betalningsförmågan
Kommunens övergång till fullfonderingsmodell under
2017, jämfört med blandmodell tidigare, kommer att
underlätta jämförelser framöver, särskilt vad gäller soliditetsmåttet. Nu ingår hela pensionsskulden i balansräkningen, vilket ger en soliditet på 19,3 procent (17,5
procent) vilket innebär att den långsiktiga betalningsförmågan hos koncernen ökat något. Ökningen är
främst hänförlig till en lägre pensionsskuld samtidigt
som eget kapital ökat med årets resultat. Av dotterbolagens verksamhet utgör fastighetsförvaltning en stor del
vilket påverkar soliditeten negativt då det ofta är stora
värden som ligger dolda i de bokförda värdena samtidigt som de ofta motsvaras av långfristiga skulder.

Kommunkoncernens införande av gemensam finans
hantering och internbank påverkar inte soliditetsmåtten.

Intressanta nyckeltal
Skuldsättningsgraden anger kvoten mellan totala skulder
och eget kapital, det vill säga den visar hur stor skuld
kommunkoncernen har i förhållande till det egna kapitalet. Att skuldsättningsgraden dubblerades från 2016
till 2017 berodde på kommunens övergång till full
fonderingsmodell i och med att ansvarsförbindelsen nu
ingår i eget kapital. För 2018 har den minskat något,
från 470 procent 2017 till 418 procent 2018, främst
som en följd av ett förbättrat eget kapital.
Historiskt har dotterbolagen främst använt sig av
kommunal borgen vid nyupplåning och till väldigt
liten del av t.ex. fastighetsinteckningar. Som en följd
av införandet av gemensam finanshantering 2017, med
tillhörande internbank, har bolagens borgensåtagande
försvunnit. Minskningen kunde redan från 2016 noteras som en följd av att AB Alingsåshem till viss del
övergick till pantförskrivning av sina fastigheter enligt
kommunens dåvarande finanspolicy. Den totala skulden
till kreditinstitut har ökat med 423 mnkr mellan 2017
och 2018, från 3 345 mnkr till 3 768 mnkr.

2014

2016

2017

2018
19,3

12,7

14,9

15,7

17,5

101,0

89,3

89,2

159,6

87,5

Resultat efter finansiella poster (mnkr)

103,1

109,2

86,0

81,9

163,4

5 233,1

5 335,9

5 577,2

6 118,0

6 335,0

228

215

221

470

418

2 749,0

2 719,0

2 633,2

-

-

Soliditet (%)

Balansomslutning (mnkr)
Skuldsättningsgrad (%)
Bolagens del av borgensåtagande (mnkr)
1

2015

Kassalikviditet (%)

1

Avser beräkning där ansvarsförbindelsen ingår som en del av eget kapital (”fullfond”)

Investeringsvolymen
Under 2012 och 2013 uppgick investeringsvolymerna
till 407 mnkr respektive 522 mnkr. Däremot sjönk
investeringsvolymen relativt kraftigt under 2014 till
261,5 mnkr och till 278,5 mnkr 2015. Från 2016
ökade investeringsnivåerna åter (454 mnkr), främst
bland bolagen, vilket syntes tydligt under 2017 då
investeringarna uppgick till 641 mnkr. För 2018 har
investeringsnivån dämpats något och uppgick i år till
456 mnkr. Då ABAR-koncernen handhar uthyrning
av fastigheter inom kommunen medför det att de blir
betydligt mer investeringsintensiva.
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Den stora investeringen avseende Nolhaga Parkbad
har avslutats av Fabs AB under 2018 och fortsatt byggnation pågår av Herrgårdens förskola och Noltorpsskolan.
Totala investeringar i Fabs AB under 2018 uppgick till
106 mnkr (194 mnkr).
AB Alingsåshem har under året färdigställt det sista
av de två punkthus i Noltorp med 28 lägenheter samt
tillskapat 8 lägenheter på Ginstgården. Byggnation har
påbörjats av 53 lägenheter i Stadsskogen med planerad
inflyttning under våren 2019. Årets investeringar uppgick till ca 138 mnkr (103 mnkr).
Alingsås Energi Nät koncernen har under året avslutat
och invigt den nya biobränslepannan samt fortsatt inves-

tera i elnät och anslutningar till stadsnätet. Alingsås
Energi koncernens investeringar uppgick 2018 till
92 mnkr (210 mnkr). Under 2017 förvärvade även dotterbolaget Alingsås Energi AB fyra vattenkraftverk i
Säveån. Ett av vattenkraftverken (Jonsered) har sålts
under 2018.
Uthyrningssituationen i fastighetsbolagen fortsätter
att vara god och i koncernen är vakansgraden, andelen
outhyrda lokaler och bostadslägenheter, låg. Någon risk
för att uthyrningssituationen skulle försämras i större
omfattning under de närmaste åren synes inte föreligga.

Personal (årsarbetare)
Antal anställda

Män

Kvinnor

Totalt

Alingsås kommun

618

2 273

2 891

-

-

0

Alingsås Rådhus AB

1

-

1

Fabs AB

-

-

-

AB Alingsåshem

40

25

65

Alingsås Energi Nät AB

40

19
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AB Alingsås Rådhus
Fastighetskoncernen

Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Summa koncernen

86

11

97

785

2 328

3 113

I Alingsås kommunkoncern utgör de bolagsanställda
endast en liten del av det totala antalet anställda, då
Alingsås kommun svarar för 92,9 procent (92,7 procent). Andelen män är betydligt högre i bolagen än i
koncernen som helhet. I samtliga bolags ägardirektiv
finns inskrivet att bolagen skall följa den personaloch lönepolitik som gäller för kommunen. Totalt sett
har antalet årsarbetare minskat med 12 personer jämfört med 2017. VD för fastighetskoncernen har under
året anställts i fastighetsmoderbolaget, Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, och 1 september 2018 övergick samtliga anställda i Fabs AB till AB Alingsåshem. I
tabellen redovisas samtliga årsanställda för både Fabs AB
och AB Alingsåshem som årsarbetare i AB Alingsåshem.

Väsentliga händelser inom
bolagskoncernen
Ägaren har fortsatt att tydliggöra sina förväntningar
på bolagen i koncernen genom förändrade ägardirektiv
med tydligare krav på bostadsproduktion, soliditet och
avkastning.
Under hela 2018 har bolagskoncernen arbetat med
en gemensam finanshantering vilket resulterade i att
bolagskoncernen minskade sina finansiella kostnader
med omkring 29 mnkr jämfört med 2017. Ett intern-

banksråd är upprättat med representanter från ägaren
och bolagen inom koncernen. Rådets funktion är att
hantera principiella frågor och löpande verksamhets
frågor rörande finansverksamheten.
Utvecklingen av en gemensam fastighetskoncern
med samordningsvinster har fortsatt under året. Samtliga inom fastighetskoncernen, undantaget VD, är
sedan 1 september 2018 anställda i AB Alingsåshem.
AB Alingsåshem anlitas för fastighetsförvaltning och
utveckling av Fabs ABs fastighetsbestånd.
Koncernbolagen har under perioden satsat på
utbyggnad av digital teknologi och förnyelsebar energi.
Alingsås Energi Nät koncernen har lanserat appar,
utökat antalet laddstationer för elbilar och installerat
solceller på egna fastigheter. AB Alingsåshem installerar fiber i allt fler av sina fastigheter och inför elektroniska passersystem och elektronisk bokning av
tvättstugor i samband med fiberdragning och vid
nybyggnation installeras solcellsanläggningar. Fabs AB
driftsatte en ny solcellsanläggning på Nolhaga Parkbad under hösten. Vad gäller väsentliga händelser för
respektive bolag hänvisas till avsnittet avseende kommunala bolag och förbund.

Finanshantering
För att kunna införa gemensam finanshantering har
nya finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern med
tillhörande tillämpningsanvisningar antagits (KF §
233, 2017-11-29). Finansriktlinjerna utgör ett ramverk
från kommunfullmäktige i syfte att ange övergripande
målsättningar och principer för finansverksamheten
inom kommunkoncernen. Finansriktlinjerna omfattar hela Alingsås kommunkoncern med avgränsningen
att de kommunala bolagen ska fastställa riktlinjer som
i tillämpliga delar baseras på denna.
Syftet med de finansiella riktlinjerna är att ange
hur de finansiella risker som kommunen är exponerad för ska hanteras samt ange mål och riktlinjer för
hur finansverksamheten i kommunen ska bedrivas.
De övergripande målen för finansverksamheten inom
Alingsås kommun är att säkerställa betalningsförmågan
och trygga tillgången på kapital samt tillgodose behovet
av finansiering av långsiktiga investeringar.
Införandet av gemensam finanshantering innebär att
all upplåning i kommunkoncernen ska samordnas och
utföras genom ekonomiavdelningen i Alingsås kommun. Med upplåning avses alla former av finansiering
och kreditlöften. Extern upplåning ska ske av ekonomi
avdelningen i Alingsås kommuns namn. Kommunen
har även ansvar för att hantera ränte- och kapitalbindning i enlighet med Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
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Kommunens totala upplånings- och kreditlöftes
volym ska eftersträva en genomsnittlig kapitalbindning
på 2,5 år med ett tillåtet intervall mellan 1,5 år och 4
år. Kommunens upplåningsportfölj ska eftersträva en
genomsnittlig räntebindning på 2,5 år med ett tillåtet
intervall mellan 1,5 år och 4 år.

Säkringsredovisning
Fabs AB och AB Alingsåshem tillämpade fram till
2017 säkringsredovisning. I samband med införandet
av gemensam finanshantering under december 2017
löstes samtliga ränteswappar som fanns i Fabs AB
respektive AB Alingsåshem. Fastighetsbolagen i koncernen använde fram till december 2017 räntederivat
för att minska osäkerheten i framtida r äntekostnader
och därmed få en jämnare kostnadsfördelning över
åren. Derivatinstrumenten har alltid varit k opplade till
en underliggande finansiering och de säkringsrelationer som funnits har beskrivits i en särskild säkrings
dokumentation. Per årsskiftet används inga räntederivat
i bolagskoncernen. Några marknadsvärden på utestående räntederivat finns således inte att redovisa.
AB Alingsås Rådhus och Alingsås Energi Nät AB
koncernen har heller inte under 2018 använt några
derivat kopplade till sina lån.
Totala räntekostnader i kommunkoncernen, exklusive räntekostnader på pensionsskulden, uppgår till
23,6 mnkr (53,3 mnkr) exkluderat lösen av lån och
ränteswappar 2017.
Risker och osäkerheter i
kommunkoncernen
Respektive styrelse i bolagen ansvarar för att upprätta och följa skriftiga policys i syfte att hantera för
verksamheten specifika risker så som kreditrisker,
ränterisker, valutarisker etc. Bolagen upprättar egna
finanspolicys, vilka inte ska avvika mot kommunens
övergripande finanspolicy. Som framgår ovan använder
sig bolagen inte längre av finansiella derivatinstrument,
så kallade ränteswappar.
En potentiell risk i fastighetsbolagen är risken för
höga vakansgrader, det vill säga låg uthyrningsgrad.
Både Fabs AB och AB Alingsåshem har de senaste åren
legat på låga vakansgrader och båda bolagen bedömer
risken som låg de kommande åren.
En annan viktig risk att beakta är kopplad till bolagens belåningsgrad, numera via kommunen, det vill
säga hur stor del lån bolagen har jämfört med fastig
heternas marknadsvärden. Fastighetsbolagen genomför med jämna mellanrum externa värderingar av
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sina fastigheter. I samband med respektive årsbokslut
genomför bolagen interna värderingar av sitt fastighetsbestånd. Utförd värdering i samband med årets bokslut
har inneburit att skillnaden mellan marknadsvärden
och bokförda värden för AB Alingsåshem och Fabs AB
ligger på ungefär samma nivå som tidigare. Totalt sett
finns övervärde i de båda bolagen på omkring 1,6 miljarder varför något nedskrivningsbehov inte bedöms
föreligga. Efterfrågan på bostäder i Alingsås är fortsatt hög och vakansgraden i Fabs lokaler är låg. Den
generella bedömningen har varit att risken är låg då
bolagens verksamhet till största delen omfattas av att
äga och förvalta fastigheter. I fastigheterna har det
konstaterats finnas väsentliga, dolda värden med låga
vakansgrader. Vad gäller Fabs uthyrning så är den
enskilt största hyresgästen Alingsås kommun.
Genomförd hyressänkning om 20 mnkr mellan
Fabs AB och Alingsås kommun, har Fabs AB kunnat
hantera resultatmässigt. Marknadsvärderingen påverkades redan per 2017-12-31 och övervärdet har därefter
stigit under 2018.
Då fastighetsbolagens soliditet och direktavkastning
numer står i relation till fastigheternas marknadsvärde,
jämfört med tidigare bokfört värde, uppstår en risk.
Marknadsvärden fluktuerar och kan därmed påverka
soliditet och avkastningskrav i högre utsträckning än
tidigare.
AB Alingsås Rådhus är involverat i två processer
med Skatteverket, där Skatteverket ifrågasatt avdrag för
kostnader och moms avseende verksamheten Lights in
Alingsås och projektet Passivhuscentrum.
Skatteverket granskade verksamheten Lights under
2015 och 2016. Skatteverkets beslut innebar en risk
för skattekostnader avseende år 2013 och 2014 uppgående till ca 3,4 mnkr. Ärendet överlämnades till
Förvaltningsrätten som dömde till Skatteverkets fördel.
Under 2018 överklagades ärendet till Kammarrätten
för dom.
I februari 2019, i samband med bokslutsarbetet,
erhölls dom från Kammarrätten i ärendet. Domen
innebar att bolaget döms att betala omkring 3,4 mnkr
i inkomstskatt, mervärdesskatt samt ränta. Bolaget har
inte tagit ställning till huruvida domen ska överklagas
på nytt. Eftersom osäkerhet råder kring huruvida
prövningstillstånd i sådana fall erhålls från Högsta
Förvaltningsrätten har beloppet i enlighet med försiktighetsprincipen bokförts som kostnad per 2018-12-31.
Vad beträffar den andra processen så beslutade
Skatteverket i december 2016 att bolaget inte erhåller
avdrag för moms avseende 2014 och 2015 motsvarande
0,6 mnkr avseende projektet Passivhuscentrum. Bolaget överklagade även det beslutet till Förvaltningsrätten,

då bolaget anser sig ha rätt till momsavdrag. Bolaget
har därför inte reserverat beloppet om 0,6 mnkr. Skulle
bolaget i slutändan inte erhålla avdraget kommer beloppet bokas som en kostnad. Förvaltningsrätten meddelade i slutet av 2018 sitt ställningstagande vilket innebar
att bolaget inte fick momsavdrag. I februari 2019 lämnade bolaget in ett nytt överklagande, denna gång till
Kammarrätten. Ett eventuellt negativt utslag för bolaget kan innebära en total kostnad om ca 0,6 mnkr.
Beloppet är inte reserverat.
En annan risk som framför allt Alingsås Energi
Nät koncernen har fokus på avser den snabba teknik
utvecklingens och digitaliseringens kraft och kommer
att i många fall att påverka utvecklingen, både som hot
och som möjligheter. Teknikutvecklingen möjliggör
nya aktörer och nya affärsmodeller, liksom den innebär
ökande risker och sårbarhet för yttre påverkan av infrastrukturen.

Uppföljning av ägardirektiv
Alingsås kommun utövar sin formella ägarstyrning
genom en företagspolicy och bolagsordningar som fastställs i kommunfullmäktige, samt genom ägardirektiv,
vilka fastställs i kommunfullmäktige eller i kommun
styrelsen. Enligt ägardirektivet skall AB Alingsås
Rådhus följa företagspolicyn i vilken framgår att AB
Alingsås Rådhus ägs i syfte att fungera som kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrinstrument
för dotterbolagens verksamhet. Bolaget skall ha en
aktiv roll i samordningen av de kommunala bolagen i
syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande, samordning av verksamheterna inom kommunkoncernen samt
effektivt och offensivt bidra till att förstärka kommunens strategiska tillväxtområden.
Koncernstyrelsen, styrelsen för AB Alingsås Rådhus,
ska fortlöpande ha uppsikt över de bolag som tillhör
koncernen. Detta gäller främst ändamålet med verksamheten, ekonomi, verksamhet och i övrigt av ägaren fastställda riktlinjer, policys och mål som tillämpas
inom bolagen. Detta innebär att koncernstyrelsen ska
utöva ägarfunktionen i frågor av mer operativ och
administrativ natur. Koncernstyrelsen utgör därvid en
administrativ plattform för samordning och styrning
av dotterbolagen. Koncernstyrelsen ska även i övrigt
bevaka att kommunens, ägarens, intressen tillvaratas
och tillgodoses av ledningen.
AB Alingsås Rådhus svarar för bolagskoncernens
ekonomiska optimering. Bolagets styrelse beslutar, utifrån de av kommunfullmäktige och kommunstyrelse
beslutade inriktningsmålen, om givande och tagande
av koncernbidrag, ägartillskott och utdelning.

Koncernbolagen har uppdrag beskrivna i bolags
ordning och ägardirektiv samt finansiella mål och vissa
verksamhetsmål angivna i ägardirektiven. Dotter
bolagen har uppfyllt sina mål för 2018 enligt följande.
AB Alingsåshem bör, enligt ägardirektivet, ha
en marknadsmässig justerad soliditet om 35 procent
baserat på fastigheternas marknadsvärde minskat
med uppskjuten skatt. Bolaget ska också ha en direkt
avkastning på totalt kapital om minst 3,5 procent,
baserat på fastigheternas marknadsvärde. AB Alingsås
hems marknadsmässiga justerade soliditet uppgår
till 41,2 procent (41,0 procent) för 2018. Direkt
avkastningen uppgår till 3,74 procent (3,52 procent)
på totalt kapital baserat på fastigheternas marknads
värden. Bolaget uppnår således ägarens krav på soliditet
och avkastning för 2018. Bolaget har ett krav på sig att
producera i snitt 80-120 lägenheter per år, vilket tidigare år inte uppnåtts. I år har bolaget färdigställt 36
lägenheter och behöver öka produktionstakten för att
nå ägarens mål. Den senaste förändringen av ägar
direktivet i slutet av 2017 är att bolaget ska se till att
nyproduktion snarast och senast 2022 i väsentlig grad
ska vara tillverkat i massivträ.
Soliditetskravet på Fabs AB är 10 procent, vilket
bolaget uppnår för året med 13,7 procent i utfall.
K ravet på direktavkastning på totalt kapital uppgår
till 5 procent avseende de delar av affärsverksamheten
som inte har kommunen som hyresgäst och för resterande fastigheter ska direktavkastningen motsvara
minst inflationen mätt enligt konsumentprisindex
(KPI), vilket innebär 2 procent för 2018. Direktavkastningen för kommersiella lokaler uppgår till 4,1 procent
(6,8 procent) och direktavkastningen för de kommunala lokalerna uppgår till 6,0 procent (8,7 procent) för
2018. Direktavkastningen för bolaget totalt sett har
minskat, från 8,5 procent till 5,1 procent, på grund
av hyressänkningen och ett högre marknadsvärde per
2018-12-31.
Alingsås Energi Nät AB har som koncernmoder för
energikoncernen ett soliditetskrav på 40 procent och ett
krav på direktavkastning på totalt kapital på 4 procent.
2018 nådde bolaget ägarens krav, då soliditeten uppgick
till 46,3 procent (44,6 procent) och direktavkastningen
på totalt kapital till 5,8 procent (7,4 procent).
Sammanfattningsvis bedömer de kommunala bolagen i sina årsredovisningar att de lever upp till det kommunala åtagandet och de verksamhetsmässiga målen
som ägaren ställer enligt ägardirektivet. AB Alingsåshem har dock inte lyckats bygga det antal lägenheter
som krävts enligt ägardirektivet, men prognosen som
lämnas är att kravet kommer att uppfyllas kommande
år. Beträffande de finansiella målen så lever samtliga
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bolag inom koncernen upp till ägarens krav, med reservation för Fabs ABs krav på direktavkastning på de
lokaler som har privata hyresgäster.

Förväntad framtida utveckling
inom koncernen
De två största förändringarna som genomfördes i koncernen under 2017, förändrad finanshantering och skapandet av en gemensam fastighetskoncern kommer även
fortsättningsvis att påverka utvecklingen av koncernen.
Den gemensamma finanshanteringen genom en
internbank förväntas även fortsättningsvis minska
upplåningskostnaderna inom koncernen och de
organisatoriska förändringar som genomförts inom
fastighetskoncernen beräknas få successiv ökad effekt i
takt med att den nya organisationen arbetas in. Framtida analyser får utvisa vilka effekter det som hittills
genomförts har lett till. Båda förändringarna gjordes för
att bättre kunna samordna finansiering och optimera
resursanvändningen.
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Kommunala bolag och förbund
Moderbolaget AB Alingsås Rådhus
Ordförande: Daniel Philipsson (M)
Vd: Maria Standar

Resultat och ställning AB Alingsås Rådhus
2018

2017

2016

1,9

7,5

6,2

dispositioner (mnkr)

– 7,0

– 18,5

– 17,5

Årets resultat (mnkr)

– 2,3

– 1,1

0,1

Soliditet (%)

20,1

20,6

6,1

0

7

8

Rörelsens intäkter (mnkr)
Resultat före boksluts-

AB Alingsås Rådhus (ABAR) ska enligt företagspolicyn
och ägardirektivet fungera som kommunfullmäktiges
och kommunstyrelsens styrinstrument för dotter
bolagens verksamhet. Styrelsen i ABAR bereder enligt
ägardirektivet följande ärenden till kommunfull
mäktige och kommunstyrelse:
• bolagsordning för helägda bolag i bolagskoncernen,
• ägardirektiv för dotterbolag i bolagskoncernen,
• frågor av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt som kommunfullmäktige har att ta ställ
ning till samt
• underlag till kommunstyrelsens årliga bedömning av
bolagens verksamhet.
Bolaget ska i övrigt, bl.a. utifrån kommunens styrmodell
för kommunkoncernen, utfärda instruktioner för dotter
bolagens budget och bokslut.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som
moderbolag äga och förvalta aktier i Alingsås kom
muns hel- eller delägda bolag samt initiera och driva
utvecklingsprojekt inom kommunkoncernen som en
integrerad del i det kommunala utvecklingsarbetet.
Styrelsen i ABAR har en aktiv roll i samordningen av
de kommunala bolagen i syfte att uppnå ett optimalt
resursutnyttjande, samordning av verksamheterna
inom kommunkoncernen samt effektivt och offensivt
bidra till att förstärka kommunens strategiska tillväxt
områden.
För att uppfylla uppdraget att samordna och optimera
resurserna inom koncernen har ABAR VD-träffar och
dialogmöten med bolagen.
Under året har moderbolaget fungerat som ett icke-
rörelsedrivande holdingbolag för ägarens bolagskoncern,
efter att den tidigare verksamheten Alingsås Lighting
Center, ALC, där bland annat evenemanget Lights in
Alingsås ingår, gått över till Alingsås Energi Nät AB
och projektet Passivhuscentrum (PHC) lagts ned. Den
del av ett projekt i PHC som återstod i början av 2018
har avslutats.

Medelantal anställda

Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
Ordförande: Per-Gordon Tranberg (M)
Vd: Lars Mauritzson

Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB (FARAB)
har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag
äga och förvalta aktier i Fabs AB och AB Alingsåshem.
Ändamålet med bolaget är att få en effektiv styrning
från ägaren samtidigt som koncernbildningen ger resurs
mässiga samordningsvinster och förutsättningar för
bättre villkor avseende upphandling och finansiering av
sina åtaganden.
Resultat och ställning Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB
2018

2017*

2016

1,9

1,3

-

dispositioner (mnkr)

– 0,3

– 1,2

-

Årets resultat (mnkr)

– 0,2

– 0,9

99

99

-

1

-

-

Nettoomsättning (mnkr)
Resultat före boksluts-

Soliditet (%)
Medelantal anställda

* Avser räkenskapsår 2016-09-05—2017-12-31

Resultatet efter finansiella poster uppvisar ett n
 egativt
resultat på 0,3 mnkr. Jämfört med 2017 har resultatet
förbättrats med ca 0,9 mnkr. Ett avtal avseende verk
samhetsstödjande tjänster har undertecknats mellan
FARAB och dotterbolagen. Inga investeringar har
utförts och inga väsentliga händelser har inträffat
under året.
Inom fastighetskoncernen har en större omorgani
sation genomförts då AB Alingsåshem började förvalta
Fabs ABs fastigheter från 1 september 2018, då också
Fabs ABs personal anställdes i AB Alingsåshem.
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AB Alingsåshem är det allmännyttiga kommunala
bostadsbolaget. Bolaget ska förvärva, äga, bebygga,
förvalta, förädla och överlåta fastigheter och tomträtter
med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva
anordningar och lokaler.

Uthyrningsbar yta för bostäder ökar med färdig
ställd nybyggnation av ett punkthus i Noltorpshöjd
med 28 lägenheter. Bolaget har även tillskapat ytterli
gare 8 bostäder för äldreboende på Ginstgården. Totalt
sett är 36 bostäder tillskapade under 2018 och en
bostad såld under året.
AB Alingsåshems fastigheter är värderade till
2 885,6 mnkr och bokfört värde uppgår till
1 658,0 mnkr. Marknadsvärdet har ökat jämfört med
2017 med ca 27 mnkr, vilket främst är hänförligt till
färdigställandet av nybyggnationen i Noltorpshöjd med
28 lägenheter. Marknadsvärde överstiger bokfört med
74 procent (föregående år 76 procent).

Resultat och ställning AB Alingsåshem

Väsentliga händelser i AB Alingsåshem

AB Alingsåshem
Ordförande: Per-Gordon Tranberg (M)
Vd: Lars Mauritzson

Nettoomsättning (mnkr)

2018

2017

2016

271,1

251,9

245,4

Resultat före boksluts
dispositioner (mnkr)

37,0

– 47,3

26,1

Årets resultat (mnkr)

29,5

– 36,6

20,2

41,2

41,0

37,9

3,74

3,52

4,07

65

38

37

Soliditet, fastigheternas
marknadsvärde (%)
Direktavkastning på
totalt kapital (%)
Medelantal anställda

AB Alingsåshems ökade omsättning på ca 21 mnkr
beror i huvudsak på övertagandet av förvaltningen
av Fabs ABs fastigheter. I nettoomsättningen ingår
ökade förvaltningsintäkter om ca 12 mnkr jämfört
med föregående år. Den stora skillnaden mellan åren
på 84 mnkr i resultat före skatt och bokslutsdispositio
ner, det vill säga från ett resultat på -47,3 mnkr 2017
till +37 mnkr 2018, är främst hänförlig till de engångs
kostnader bolaget hade 2017 då lösen av lån och rän
teswappar genomfördes i samband med införandet
av en internbank i kommunkoncernen. Bolaget har
2018 minskat sina räntekostnader med ca 9 mnkr.
Organisationsförändringen inom fastighetskoncernen
har gjort att 24 medarbetare från Fabs AB övergick
till AB Alingsåshem den 1 september 2018, då bolaget
började förvalta Fabs ABs fastigheter. Intäkter och
kostnader inom bolaget har ökat med anledning av
organisationsförändringen. Bolagets totala resultat
är dock endast marginellt påverkat, då kostnader och
intäkter ökat i paritet med varandra.
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2018 har varit ett år med projektering av nybyggnation.
Nyproduktionsplanerna är omfattande och projekter
ingen fortlöper i snabb takt och bland annat har följande
utförts under året:
• Färdigställande av ett hus i Noltorpshöjd med 28
lägenheter samt 8 ytterligare bostäder för äldre
boende på Ginstgården.
• I Stadsskogen har påbörjats byggnation av 53 lägen
heter vilka planeras att vara klara för inflyttning
under våren 2019.
• Ungdomsboendet Pumpan med 26 lägenheter har
projekterats under året och planeras att vara klara
under 2019.
Årets totala investeringar uppgår till ca 138 mnkr.
Verksamhetens nyckeltal
2018
Uthyrningsbar yta bostäder (m2)
Ordinarie lägenheter (antal)
Äldrebostäder (antal)
Omsorgsbostäder (antal)
Totalt antal lägenheter
Uthyrningsbar yta lokaler (m2)
Marknadsvärde (mnkr)
Antal nybyggda bostäder

2017

2016

210 882 208 909

207 199

2 858

2 831

2 804

379

375

375

76

80

80

3 313

3 286

3 259

30 582

29 640

28 948

2 886

2 858

2 583

36

28

0

Fabs ABs fastigheter är värderade till 1 697,5 mnkr
medan bokfört värde uppgår till 1 300,9 mnkr. Mark
nadsvärdet överskrider det bokförda värdet med ca
397 mnkr eller 30 procent (föregående år 27 procent).
Merparten av marknadsvärdets ökning är hänförlig till
årets anskaffningar.

Fabs AB
Ordförande: Per-Gordon Tranberg (M)
Vd: Lars Mauritzson

Väsentliga händelser inom Fabs AB

Fabs AB är kommunens fastighetsbolag som äger stora
delar av de kommunala lokalerna som skolor, kontors
lokaler, idrottsanläggningar, parker m.m. Bolaget har
till uppgift att äga, bygga, förvalta och hyra ut lokaler
och kontor samt exploatera och sälja industrimark.
Tillsammans med ABAR äger Fabs AB Spiken Fastig
hets Kommanditbolag.
Resultat och ställning Fabs AB
Nettoomsättning (mnkr)

2018

2017

2016

173,8

192,7

184,9

Resultat före boksluts
dispositioner (mnkr)

16,0

– 27,9

31,9

Årets resultat (mnkr)

13,4

– 13,7

17,2

Soliditet (%)

13,7

14

15

totalt kapital (%)

5,1

8,5

–

Medelantal anställda

27*

30

27

Under 2018 övergick medarbetarna från Fabs AB till
AB Alingsåshem. AB Alingsåshem utgör då enda bolaget
inom fastighetskoncernen med anställda (med undan
tag av verkställande direktör som har sin anställning i
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB). Denna för
ändring innebär även att AB Alingsåshem förvaltar
Fabs ABs fastigheter från 1 september 2018. I övrigt
har följande väsentliga händelser inträffat:
• Från oktober 2018 är Kabomhuset tomt och klassas
som utvecklingsfastighet.
• En fastighet har förvärvats och den avser del av
Stadsskogen 1:1 med syfte att anlägga parkeringar.
• Fortsatt byggnation pågår vid Herrgårdens förskola
samt vid Noltorpsskolan.
Årets investeringar har uppgått till ca 106 mnkr där
den enskilt största avser Nolhaga Parkbad.

Direktavkastning på

Verksamhetens Nyckeltal
2018

* Avser medelantal anställda på 8 månader.

Lokalyta (m )
2

Bolagets minskning av nettoomsättningen kan förkla
ras av kommunfullmäktiges beslut 2017 om en sänk
ning av hyra på 20 mnkr mellan Alingsås kommun och
Fabs AB. Skillnaden mellan åren avseende resultat före
bokslutsdispositioner och skatt, från –27,9 mnkr till
16,0 mnkr, en skillnad på ca 44 mnkr, är precis som
för AB Alingsåshem, hänförlig till 2017 års införande
av gemensam finanshantering med internbank. Bolaget
hade 2017 engångskostnader motsvarande 61 mnkr.
Med hänsyn tagen till de finansiella engångskost
naderna 2017, är bolagets resultat sämre i år jämfört
med 2017 då bolaget under 2018 haft extra avskriv
ningar om 6 mnkr avseende Noltorpsskolan samt
nedskrivning av ny- och ombyggnationen av Nolhaga
Parkbad.
Under 2017 genomförde bolaget också en fastighets
försäljning motsvarande 5 mnkr och någon liknande
försäljning har inte skett under 2018. Likt AB Alings
åshem har bolaget i år lägre räntekostnader som en följd
av den förändrade finanshanteringen. Räntekostnaderna
är ca 11 mnkr lägre jämfört med föregående år.

Vakansgrad vid årsskiftet (%)

2017

2016

201 811 198 763 198 763
0,2

2,6

2,6

8,9

8,7

9,5

45

44

48

Total kostnad för löpande underhåll och reparationer (mnkr)
Genomsnittlig kostnad för underhåll och reparationer (kr/m2)

Spiken Fastighets Kommanditbolag

Spiken Fastighets kommanditbolag ägs av Fabs AB
med ABAR som kommanditdelägare. Bolaget ska
äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig
verksamhet. Bolaget äger fastigheten Spiken 1, i vilken
inga investeringar gjorts under året. Omsättningen är
1 mnkr och resultatet 0,5 mnkr.
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Väsentliga händelser i koncernen Alingsås Energi

Alingsås Energi Nät AB
Ordförande: Gunnar Henriksson (M)
Vd: Jan Olofzon

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

2018

2017

2016

248,0

234,8

234,6

43,1

52,0

42,6

Resultat före boksluts
dispositioner (mnkr)
Årets resultat (mnkr)

33,6

28,7

24,3

Soliditet (%)

46,3

44,6

46,8

Avkastning på totalt kapital (%)

5,8

7,4

7,4

Medelantal anställda

59

60

57

Nettoomsättningen för 2018 ökade med ca 13 mnkr
jämfört med tidigare år, delvis tack vare en r eavinst om
ca 5 mnkr vid försäljningen av v attenstationen i Jonsered
och delvis beroende på den fortsatt höga utbyggnads
takten av fibernätet, vilket inneburit engångsavgifter om
ca 8 mnkr. Fjärrvärmeproduktionen har haft högre leve
ranser och lägre råvarukostnader då den nya fjärrvärme
pannan i Sävelund tagits i bruk. Att rörelseresultatet
trots intäktsökningen har minskat mot föregående år
med ca 9 mnkr beror främst på ökade kostnader på grund
av det extrema vädret, utrangering av belysningsstolpar,
expansion av bredbands- och fibernätet samt att kost
nader för Lights in Alingsås från 2018 belastar rörelse
resultatet. Energikoncernens rörelseresultat för 2017 var
dessutom koncernens bästa resultat någonsin.
Under 2018 har all el som Alingsås Energi levererat
haft ursprungsgarantier från förnyelsebar produktion
med sol-, vind- eller vattenkraft. Fjärrvärmeproduk
tionen har på grund av den nya pannan i Sävelund, till
100 procent använt förnyelsebara bränslen.
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Vädret i Alingsås har varit 7 procent varmare än ett
normalår och 1 procent varmare än föregående år.
Vädret har utmanat energisystemet genom en kall
vinter och en mycket varm och torr sommar. Elpriserna
har stigit under året med sämre marginaler som följd.
I juni blev Alingsås Energi utsedda till Sveriges mest
hållbara småföretag genom Avonovas pris Guldpilen 2018.
Motiveringen löd ”Med ett heltäckande hälso- och arbets
miljöprogram där policys, principer, metoder och ett bra
resultat hänger ihop är Alingsås Energi ett föredöme som
hållbar organisation. Det dagliga arbetet präglas av led
ningens engagemang, tydliga roller och ett system för
uppföljning genom kontinuerliga arbetsmiljöbokslut.”
Tillväxt med nya kunder har främst skett i fibernätet
och i elnätet. I fibernätet har den kraftiga expansionen
fortsatt tack vare hög efterfrågan och strävan att nå
bredbandsmålen till 2020. Utbyggnaden i Alingsås
tätort går enligt plan och koncernen kommer att nå
bredbandsmålen under första halvåret 2019. Parallellt
sker också förberedelser och utbyggnad på landsbygden.
I övrigt har följande inträffat under året:
• antalet solcellsanläggningar inom området har ökat
från 37 till 56,
• genomförande av Lights in Alingsås för första
gången helt i egen regi samt
• en app för laddplatser av elbilar och en app för infor
mation och kommunikation med kunder har lanserats.
Verksamhetens nyckeltal
2018

2017

2016

Elnät – levererad energivolym (GWh)

217

222

226

Elhandel – försäljningsvolym (GWh)

142

142

156

Värme – försäljningsvolym (GWh)

121

119

122

144

143

143

1,1

1,2

1,1

14,2

8,7

0

Försäljning:

Produktion:
Fjärrvärme (GWh)
Vindkraft (GWh)
Vattenkraft (GWh)
Kvalitet:
Antal laddplatser

4

4*

0

86 %

81 %

89 %

Elnät: medelavbrott/kund (min)

61

33

i.u.

Elpris: Ranking Nils Holgersson**

36

32

32

Nöjd-kund-index (NKI)

Fjärrvärmepris: Ranking Nils Holgersson**
Fjärrvärme: utsläpp/såld kWh (g/kWh)
Antal solcellsanläggningar

71

66

91

0,11

1,12

3,55

56

37

i.u.

* Föregående år redovisades antal stolpar, 2 st, med 2 laddplatser
vardera, totalt 4 laddplatser
** En ranking av Sveriges kommuner enligt Nils Holgersson-rapporten

Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Ordförande: Daniel Filipsson (M)
Förbundsdirektör: Börje Lindgren

Resultat och ställning AVRF
Verksamhetens nettokostnader (mnkr)

2018

2017

2016
– 47,8

– 52,5

– 50,9

Årets resultat (mnkr)

0,0

– 0,5

1,2

Soliditet (%)

6,5

7,7

9,2

Antal anställda

97

94

92

Räddningstjänstförbundet redovisar för 2018 ett posi
tivt resultat på 36 tkr. Verksamhetens kostnader ökade
med drygt 3 mnkr varav ca 1 mnkr utgörs av ökade
lönekostnader i samband hjälpinsatser i andra delar av
Sverige på grund av sommarens skogsbränder. Dessa
kostnader täcktes till fullo med intäkter från Myndig
heten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Den projekterade ombyggnaden av befintlig brand
station uteblev och förbundet ålades projekteringskost
naden på 2 mnkr. Halva kostnaden har förts över till
kommande nybyggnation och resterande fakturerades
av Fabs AB i samband med årsbokslutet, vilket påverkat
2018 års resultat. Projektering pågår för en ny
räddningsstation på området Tokebacka.
Väsentliga händelser

Under 2018 har förbundet haft 882 uppdrag, att jäm
föra med 949 stycken 2017, vilket får betecknas som
ett normalvärde med tanke på medlemskommunernas
storlek och riskbild. Fortfarande har förbundet ett stort
antal trafikolyckor, 154 stycken, vilket ställer stora krav
på god samverkan och gemensamma satsningar för att
få ner antalet olyckor.

Det varma klimatet under sommaren gav upphov till
tidigt eldningsförbud och extra insatser i andra delar av
landet. Räddningstjänsterna i Västra Götaland bidrog
gemensamt med 60 personer/vecka för brandsläckning
och stabsarbete i främst Dalarna.
Åtgärder och utbildning av brandpersonal för att
kunna möta hot och våldssituationer har satts in på
förekommen anledning, då det vid några räddnings
insatser uppstått situationer inbegripande sprängmedel
och vapen. Samverkan med ambulanssjukvården och
polismyndigheten för att höja kompetens och förmåga
gällande hot och våld kommer att fortsätta 2019.
Förbundet har fortsatt förberedelserna inför infö
randet av den gränslösa räddningstjänsten inom Göte
borgsregionen (GR). Ett omfattande arbete har lagts
ned inom områdena teknik, ledning, utbildning och
drift med målet att skapa förutsättningar för gemensam
ledning i GR från oktober 2019. Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund anslöt sig, som ett första steg,
till ledningscentralen i Storgöteborg i januari 2018.
För att stärka krisledningsförmågan har en teknik
omställning genomförts, enligt ett åtgärdsförslag fram
taget i samverkan med MSB. Brandstationen har nu
ett fungerande, effektivt skalskydd samt uppdaterade
tekniska lösningar med bland annat förbättrad möjlig
het att dela lägesbilder.
Investeringar

Förbundets investeringar uppgår till 3,1 mnkr. I
investeringsbudgeten fanns en kostnad på 9 mnkr för
två nya släckningsbilar. Leveransen blev försenad och
bilarna tas inte i bruk förrän under 1:a kvartalet 2019,
varför 8,5 mnkr överförs till 2019 års investerings
budget. MSB har bidragit med halva investerings
kostnaden för teknikomställningen för förbättrad
krisledning.
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Resultaträkning
(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

Not

2018

2017

2018

2017

Verksamhetens intäkter

1, 9

613,2

665,9

1 016,2

1 062,2

Verksamhetens kostnader

2, 9

– 2 753,3

– 2 721,0

– 2 868,4

– 2 823,3

– 2 140,1

– 2 055,1

– 1 852,2

– 1 761,1

– 62,1

– 64,5

– 221,7

– 200,9

– 2 202,2

– 2 119,6

– 2 073,9

– 1 962,0

Verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningar
Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

4

1 898,7

1 853,8

1 898,7

1 853,8

Generella statsbidrag och utjämning

5

372,3

360,5

372,3

360,5

Finansiella intäkter

6, 9

45,9

56,8

7,7

47,6

Finansiella kostnader

7, 9

– 40,2

– 26,4

– 41,4

– 218,0

74,5

125,1

163,4

81,9

0,0

0,0

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter

8

0,0

0,0

Extraordinära kostnader

8

0,0

0,0

Skatt
Årets resultat

Kommentarer resultaträkning

Årets resultat
Årets resultat för kommunen är 74,5 mnkr, vilket är
12,7 mnkr bättre än budgeterad resultatnivå, men
50,6 mnkr sämre än föregående års resultat. T
 renden
att kommunens samtliga resultat under 2000-talet har
varit positiva håller därmed fortsatt. För kommun
koncernen har resultatet ökat med 58,1 mnkr, från
91,1 mnkr till 149,2 mnkr. Resultatet fördelar sig,
förutom Alingsås kommun med 74,5 mnkr, på AB
Alingsås Rådhus-koncernen med 74,6 mnkr samt
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund med
0,1 mnkr. Det stora negativa resultatet för AB Alingsås
Rådhus-koncernen 2017 är hänförligt till lösen av lån
och ränteswappar i och med införandet av gemensam
finanshantering och internbank. AB Alingsås R
 ådhus
koncerns resultat på 74,6 mnkr fördelar sig på moder
bolaget med -2,3 mnkr, Alingsås Energi Nät koncernen
33,6 mnkr, Fabs AB 13,4 mnkr, AB Alingsåshem
29,5 mnkr samt Fastighetskoncernen Alingsås R
 ådhus
AB -0,2 mnkr, exkluderat koncernmässiga elimineringar.

68

Finansiella rapporter

74,5

125,1

0,0

0,0

– 14,2

9,2

149,2

91,1

Verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens nettokostnader för kommunen har ökat
med 82,6 mnkr jämfört med föregående år.
Verksamhetens intäkter för kommunen har minskat
med 52,7 mnkr jämfört med 2017. Den största
minskningen står statsbidragen (-42,9 mnkr) och
exploateringsintäkterna (-19,3 mnkr) för. Minskningen
av statsbidragen från Migrationsverket (-59,7 mnkr) har
ett naturligt samband med minskade flyktingströmmar.
Kommunkoncernens intäkter har också minskat
(-46,0 mnkr), där i princip hela förändringen är hänförlig till kommunens minskade intäkter.
Verksamhetens kostnader för kommunen har endast
ökat med 32,3 mnkr jämfört med föregående år.
Den största ökningen står lönekostnaderna inklusive
sociala avgifter (24,2 mnkr) för. Köp av huvudverksamhet (18,8 mnkr) har också ökat jämfört med 2017,
medan lokal- och markhyror (-21,6 mnkr) har minskat.
Minskningen beror på en anpassning till marknadsvärdet för en del av kommunens verksamhetslokaler.
Övriga förändringar i verksamhetens kostnader har

medfört en ökning med 10,9 mnkr jämfört med föregående år.
Kommunkoncernens kostnader har ökat med ca
45 mnkr. Ökningen är främst hänförlig till kommunens ökade kostnader enligt ovan. Bolagskoncernens
kostnader har ökat relativt marginellt.
Kommunens avskrivningar har ökat under en längre
period, men för 2018 har avskrivningarna minskat med
2,4 mnkr jämfört med föregående år. Detta beror på en
större nedskrivning (3,1 mnkr) som gjordes 2017. De
planenliga avskrivningarna har dock ökat något. Kommunkoncernens avskrivningar har ökat relativt mycket
jämfört med 2017, med 20,8 mnkr, som en följd av
ökade investeringar de senaste åren i bolagen samt en
del engångsnedskrivningar i samband med vissa projekt
under 2018.
Verksamhetens intäkter
1,8 % 0,2 % 3,7 %

Taxor och avgifter (32,9 procent) samt bidrag (46,0
procent) är de största inkomstkällorna för k ommunen
förutom skatter och bidrag. Kommunens överlägset
största kostnad är personalkostnader (56,7 procent),
följt av köp av huvudverksamhet (15,7 procent) samt
lokal- och markhyror (9,1 procent).

Skatter och bidrag
Jämfört med 2017 har skatteintäkterna ökat med
44,9 mnkr (2,4 procent) och bidragen har ökat med
11,8 mnkr (3,3 procent). Sammantaget uppgår s katter
och bidrag till 2 271 mnkr vilket är en ökning med
2,6 procent. Alingsås är en nettomottagare i det generella kostnadsutjämningssystemet. För 2018 har kommunen fått 241,6 mnkr i utjämningsbidrag, vilket är
en ökning med 5,3 mnkr jämfört med 2017. Bidrag
för LSS-utjämningen uppgår till 33,5 mnkr och är en
minskning med 2,4 mnkr jämfört med föregående år.

Försäljningsintäkter

7,4 %

Bidrag
Taxor och avgifter
32,9 %

Hyror och arrenden
Försäljning av
verksamhet och
konsulttjänster

46,0 %

Exploateringsintäkter
8,1 %

Realisationsvinster

Verksamhetens kostnader
3,0 % 5,1 %

6,3 %

9,1 %

Finansnetto
Kommunens finansnetto är positivt och u
 ppgår
till 5,7 mnkr. Detta är dock en försämring med
24,7 mnkr jämfört med 2017. Försämringen beror
till stor del på försäljningen av finansiella placeringar
under 2017 där reavinster då gav en positiv effekt om
43,1 mnkr. Samtidigt har ett marknadsmässigt påslag
tagits ut på lånen i internbanken 2018, vilket ger ett
positivt räntenetto på 17,9 mnkr och en positiv skillnad på 8,9 mnkr jämfört med föregående år.
Kommunkoncernens finansiella kostnader avviker
kraftigt jämfört med föregående år. Förklaringen är
hänförlig till kostnader för lösen av ränteswappar och
banklån i samband med införandet av en gemensam
finanshantering och internbank. Exkluderas lösen
kostnaderna uppgår de finansiella kostnaderna till
86 mnkr 2017 medan årets uppgår till 41 mnkr. Merparten av minskningen är hänförlig till lägre ränta på
grund av införandet av gemensam finanshantering.

56,7 %
15,7 %

0,7 %
0,3 %

2,9 %

Löner och sociala avgifter

Lokal- och markhyror

Exploateringskostnader

Övriga tjänster

Lämnade bidrag

Pensionskostnader
inklusive löneskatt

Köp av huvudverksamhet
Övriga kostnader

Bränsle energi och vatten
Inköp av anläggningsoch underhållsmaterial
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Kassaflödesrapport
(mnkr)

Kommunen
Not

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

74,5

125,1

149,2

91,1

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av– och nedskrivningar

62,1

64,5

221,7

200,9

– 0,6

2,8

0,0

– 4,6

– 3,8

– 43,6

– 8,2

– 47,7

3,2

21,6

0,0

40,4

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

135,4

170,4

370,9

280,1

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

– 25,3

Justering för gjorda avsättningar

24

Justering för resultat vid försäljning
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

25

– 46,8

– 3 076,9

0,0

Ökning/minskning förråd och varulager

– 7,3

– 5,9

0,0

0,1

Ökning/minskning kortfristiga skulder

13,6

– 148,5

18,6

50,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten

94,9

– 3 060,9

370,9

305,4

– 116,4

– 131,4

– 456,5

– 641,4

1,1

0,5

32,9

5,1
– 109,0

Investeringsverksamheten
Investering i anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar

26

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0,0

– 109,0

0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

97,7

0,0

97,7

Omklassificering till kortfristiga placeringar

0,0

146,9

0,0

146,9

– 115,3

4,7

– 423,6

– 500,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

25,1

13,7

25,1

13,7

Nyupptagna lån

50,0

3 345,9

50,0

412,7

Amortering av skuld
Utbetalning av nya och garantipensioner
Förändring av långfristiga fordringar
Inköp av kortfristiga placeringar
Försäljning av kortfristiga placeringar
Omklassificering finansiella anläggningstillgångar
Aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

0,0

0,0

0,0

0,0

– 38,2

– 38,9

– 38,2

– 38,9

0,8

0,8

0,0

0,0

– 43,6

– 479,6

– 43,6

– 479,6

43,6

494,5

43,6

494,5

0,0

– 146,9

0,0

– 146,9

0,0

– 65,2

0,0

0,0

37,7

3 124,3

36,9

255,5

0,0

0,0

0,0

0,0

17,3

68,1

15,6

60,2

Likvida medel vid årets början

590,7

522,3

592,7

532,5

Likvida medel vid årets slut

608,0

590,7

608,3

592,7

Årets kassaflöde
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Årets kassaflöde
Kommunens likviditet har ökat med 17,3 mkr under året
och uppgår per den 31 december 2018 till 608,0 mnkr.
Den löpande verksamheten
Kommunens resultat exklusive avskrivningar, nedskrivningar och andra ej likviditetspåverkande poster ger
ett positivt kassaflöde på 135,4 mkr år 2018, att jämföra med 170,4 mnkr år 2017. Förändring av kapitalbindning ger ett negativt flöde på -40,5 mnkr. Totalt
tar den löpande verksamheten i anspråk 94,9 mnkr
år 2018, vilket är en stor skillnad jämfört med 2017.
Detta beror till stor del på införandet av en internbank
i kommunkoncernen 2017.
För kommunkoncernen tillför den löpande verksamheten 370,9 mnkr, vilket är en ökning jämfört med
2017 på 65,5 mnkr.
Investeringsverksamheten
Kommunens investeringar i immateriella/materiella
anläggningstillgångar under 2018 uppgår till
116,4 mnkr. Försäljningar av anläggningstillgångar
uppgår till 1,1 mnkr. Totalt använder investeringsverksamheten 115,3 mnkr 2018, vilket är en s killnad
på 120 mnkr jämfört med föregående år. Den stora
skillnaden mellan åren är att samtliga finansiella
anläggningstillgångar såldes eller omklassificerades till
finansiella omsättningstillgångar 2017 (135,6 mnkr).
Kommunkoncernens investeringar uppgår till
456 mnkr (641 mnkr) inkluderande förändring av pågående arbeten. Alingsås Energi Nät AB koncernen har
under året investerat för 92,5 mnkr (209,9 mnkr) där
merparten 2017 avsåg investering i ny biobränslepanna.

Bolaget har även sålt en stor vattenkraftsstation vilket
genererat en försäljningsersättning om 28 mnkr. AB
Alingsåshems totala investeringar under året uppgår
till 138,2 mnkr (102,7 mnkr). Fabs AB har under
2018 investerat motsvarande 106,3 mnkr (193,8 mnkr),
varav den största investeringen avser ombyggnation av
Nolhaga Parkbad. Alingsås och Vårgårda Räddnings
tjänstförbunds investeringar uppgår till 3,1 mnkr
(3,6 mnkr).

Finansieringsverksamheten
Finansieringsverksamheten bidrog förra året med
3 124,3 mnkr varav 3 345,9 mnkr avsåg nyupptagna
lån. 2018 bidrar finansieringsverksamheten med
37,7 mnkr. Jämfört med 2017 är det en försämring
med 3 086,6 mnkr. Största enskilda förklaringen
ligger i att kommunen i samband med införande av en
internbank i kommunkoncernen tog upp nya lån 2017.
De kommunala bolagen nyttjar sedan en limit på kommunens koncernkonto.
För kommunkoncernen är kassaflödet från finansieringsverksamheten positivt med 36,9 mnkr att jämföra med motsvarande ökning 2017 på 255,5 mnkr.
Det som främst skiljer sig åt mellan åren avser nyupp
låning som 2017 uppgick till 412 mnkr att jämföra
med 50 mnkr för 2018. Att ökningen 2017 var så
mycket större för kommunen (3 124,3 mnkr) jämfört
med kommunkoncernen (255,5 mnkr) berodde på att
bolagen sedan 2017 har en skuld till kommunen istället
för en skuld till banker och kreditinstitut.
Utbetalning av bidrag till infrastruktur
Inga utbetalningar av bidrag har skett under 2018.
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Balansräkning
(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

Not

2018

2017

2018

2017

10

4,3

3,5

4,3

3,5

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

11

784,5

734,9

4 056,5

4 437,1

Maskiner och inventarier

11

105,7

101,2

696,7

136,0

Finansiella anläggningstillgångar

12

Summa anläggningstillgångar

83,7

84,4

6,0

6,0

978,2

924,0

4 763,5

4 582,6

Omsättningstillgångar
Förråd med mera

13

51,7

44,3

65,4

56,3

Fordringar

14

3 376,4

3 329,4

250,4

241,2

Kortfristiga placeringar

15

647,4

645,2

647,4

645,2

Kassa och bank

16

608,0

590,7

608,3

592,7

Summa omsättningstillgångar

4 683,5

4 609,6

1 571,5

1 535,4

Summa tillgångar

5 661,7

5 533,6

6 335,0

6 118,0

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

17

Årets resultat

74,5

125,1

149,2

91,1

Övrigt eget kapital

698,2

573,1

1 073,3

982,2

Summa eget kapital

772,7

698,2

1 222,5

1 073,3

945,3

967,2

958,2

980,2

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

18

Andra avsättningar

19

Summa avsättningar

28,9

29,4

142,8

130,8

974,2

996,6

1 101,0

1 111,0

3 007,2

Skulder
Långfristiga skulder

20

2 289,8

3 005,4

2 291,2

Kortfristiga skulder

21

1 625,0

833,3

1 720,3

926,5

Summa skulder

3 914,8

3 838,7

4 011,5

3 933,7

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

5 661,7

5 533,6

6 335,0

6 118,0

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter

22

Inga

Inga

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

23

0,3

0,5

0,6

2,8
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Våra skulder
Kommunens långfristiga skulder består av fyra poster, förutbetalda anslutningsavgifter, investeringsinkomster, VA-verksamhetens investeringsfond samt
nyupptagna lån. Totalt uppgår dessa till 2 289,8 mnkr,
vilket är en minskning om 715,6 mnkr jämfört med
2017. Detta beror till största del på kommunens införande av en internbank för kommunkoncernen, där
kommunen lånar upp för kommunkoncernen. Den
del av låneskulden som förfaller inom ett år redovisas som en kortfristig låneskuld (-787,1 mnkr).
Kommunen har lånat upp 50 mnkr under året. Förutbetalda anslutningsavgifter och investeringsinkomster
har ökat med 25,1 mnkr 2018. Det är en ökning med
11,4 mnkr jämfört med 2017. Upplösningar av förut
betalda anslutningsavgifter, investeringsinkomster samt
investeringsfonden för VA uppgår till 3,6 mnkr.
Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgår till
2 291,2 mnkr (3 007,2 mnkr), i princip samma belopp
som för kommunen. De långfristiga skulderna utgörs
till största del av skulder till kreditinstitut avseende
kommunkoncernens anläggningstillgångar, främst
fastigheter.
De kortfristiga skulderna i kommunen har ökat med
791,7 mnkr och uppgår till 1 625 mnkr. Ökningen
beror till stor del på kortfristig del av lån som förfaller
inom ett år (787,1 mnkr). Kommunkoncernens kortfristiga skulder har ökat med ca 794 mnkr mellan 2017
och 2018, det vill säga ungefär med motsvarande belopp
som för kommunen.

Eget kapital
Kommunens egna kapital har genom årets resultat ökat
med 74,5 mnkr och uppgår till 772,7 mnkr. Mot
svarande ökning av kommunkoncernens egna kapital
motsvaras av årets resultat, 149,2 mnkr.

Panter och ansvarsförbindelser
Vare sig kommunen eller kommunkoncernen har 2018
några panter eller liknande säkerheter.
Någon pensionsförpliktelse redovisad utanför balans
räkningen finns inte 2018 eftersom kommunen övergått
från den så kallade blandmodellen till fullfondering av
sitt pensionsåtagande.
Alingsås kommun hade fram till 2017 inga låne
skulder då låneskulderna fanns i bolagskoncernen.
Sedan införandet av gemensam finanshantering och
internbank under slutet av 2017 är det kommunen som
tar upp och redovisar lån gentemot banker och kreditinstitut. Per 2018-12-31 finns inga väsentliga borgens
åtaganden längre.

Våra tillgångar
Kommunens anläggningstillgångar uppgår till
978,2 mnkr vilket är en ökning med 54,2 mnkr. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar, anläggningar, fastigheter och inventarier har gjorts med
116,4 mnkr. Avskrivningarna uppgår till -62,1 mnkr.
Utrangeringar, försäljningar och övriga förändringar
har ökat anläggningstillgångarna med 0,6 mnkr. En
amortering har gjorts på kommunens reverslån till
Alingsås och Vårgårdas Räddningstjänstförbund på
-0,8 mnkr.
Kommunkoncernens anläggningstillgångar uppgår
till 4 763 mnkr vilket är en ökning med 181 mnkr jämfört med 2017. Det är främst kommunens fastighets
bolag som står för merparten av anläggningstillgångarna,
vilka i Fabs AB och AB Alingsåshem sammantaget
uppgår till 3 121 mnkr (3 108 mnkr).
Kommunens förråd och exploatering har ökat med
7,4 mnkr. Exploateringsområden har förädlats med ca
11,3 mnkr under året. Kostnader för sålda tomter har
reducerat värdet med 3,6 mnkr och nedskrivningar har
gjorts med 0,1 mnkr.
De kortfristiga fordringarna uppgår till 3 376,4 mnkr
vilket är en minskning med 47 mnkr jämfört med 2017.
Kommunens kortfristiga placeringar har ökat med
2,2 mnkr till 647,4 mnkr. Detta kan till stor del förklaras
av nya inköp (16,7 mnkr), avyttringar (-14 mnkr) och
nedskrivningar (0,5 mnkr). Kommunens bolag har
inga kortfristiga placeringar.

Våra avsättningar
Kommunens avsättningar består av fyra delar, en
pensionsskuld som uppgår till 945,3 mnkr, 16,6 mnkr
för återställande av avfallsdeponier, avsättningar för
infrastruktur på 7,3 mnkr samt en e ventuell upphandlingsskadeavgift för idéburet partnerskap om 5 mnkr.
Totalt uppgår avsättningarna till 974,2 mnkr. I pensionsavsättningen ingår ansvarsförbindelsen med
807,2 mnkr vilken redovisas enligt fullfondsmodellen.
Avsättningar för kommunkoncernen utgörs, utöver
kommunens avsättningar, av uppskjutna skatter motsvarande 113,9 mnkr (101,4 mnkr).
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Fullfonderingsmodell
Till och med 2016 har kommunen redovisat pensio
nerna enligt blandmodellen, vilket lag (1997:614)
om kommunal redovisning anger. Under 2017 valde
Alingsås kommun valt att byta redovisningsprincip
Belopp i mnkr

Not

för redovisning av pensioner. I syfte att erhålla en jäm
förelse mellan de olika metoderna anges nedan resul
tat och balansräkning i korthet för 2018 och 2017 med
bland- respektive fullfonderingsmodell.
Blandmodell Fullfond 2018
2018

Blandmodell

Fullfond

2017

2017

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter

613,2

613,2

665,9

665,9

– 2 799,6

– 2 753,3

– 2 763,6

– 2 721,0

– 62,1

– 62,1

– 64,5

– 64,5

– 2 248,5

– 2 202,2

– 2 162,2

– 2 119,6

1 898,7

1 898,7

1 853,8

1 853,8

372,3

372,3

360,5

360,5

45,9

45,9

56,8

56,8

– 25,3

– 40,2

– 6,0

– 26,4

43,1

74,5

102,9

125,1

Extraordinära intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

Extraordinära kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

43,1

74,5

102,9

125,1

Verksamhetens kostnader

Not 1

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Not 1

Resultat före extraordinära poster

Årets resultat
Balansräkning
Tillgångar
Summa anläggningstillgångar

978,2

978,2

924,0

924,0

Summa omsättningstillgångar

4 683,5

4 683,5

4 609,6

4 609,6

Summa tillgångar

5 661,7

5 661,7

5 533,6

5 533,6

Eget kapital, avsättningar och skulder
Årets resultat
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

Not 2

Summa avsättningar

Not 3

43,1

74,5

102,9

125,1

1 536,8

698,2

1 433,9

573,1

1 579,9

772,7

1 536,8

698,2

167,0

974,2

158,1

996,6

Summa skulder

3 914,8

3 914,8

3 838,7

3 838,7

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

5 661,7

5 661,7

5 533,6

5 533,6

Not 1
Resultateffekten för 2018 är 31,4 mnkr bättre enligt fullfonderingsmodellen, vilket är förändringen av ansvarsförbindelsen
mellan åren 2017 och 2018. Resultateffekten för 2017 var
22,2 mnkr bättre enligt fullfonderingsmodellen, vilket är förändringen av ansvarsförbindelsen mellan åren 2016 och 2017.

Not 2
Om kommunen hade redovisat enligt blandmodellen skulle
eget kapital ha ökat med ansvarsförbindelsens ingående värde
per 2018-01-01, d.v.s. 838,6 mnkr. Samma gäller 2017 och då
skulle ökningen ha varit 860,8 mnkr.

Not 3
Ansvarsförbindelsen 2018 har lyfts ut från avsättningen, d.v.s.
ingående balans (838,6 mnkr) reducerat med förändringen
som finns i resultatet (31,4 mnkr). Samma gäller för 2017.

74

Finansiella rapporter

Till och med 2016 har kommunen redovisat pensio
nerna enligt blandmodellen, vilket Lag (1997:614)
om kommunal redovisning anger. Under 2017 har
Alingsås kommun valt att byta redovisningsprincip för
redovisning av pensioner. Orsaken till byte av redo
visningsprincip är att det ger en mer rättvisande bild
av kommunens finansiella ställning och att de grund
läggande principerna om öppen och tydlig redovis
ning följs på ett bättre sätt. Övergång från bland- till
fullfonderingsmodell kan öka politikers och tjänste
mäns förståelse av ekonomisk ställning och resultat,
vilket i sin tur underlättar planeringen av ekonomin
och verksamheten.

Noter
(mnkr)

Kommunen
2018

Kommunkoncernen
2017

2018

2017

22,7

22,9

264,9

247,0

201,5

189,0

224,1

219,9

Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag

49,7

57,0

489,1

487,4

281,8

324,7

324,5

367,4

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

45,5

41,6

53,3

47,3

Exploateringsintäkter

10,9

30,2

10,9

35,0

Realisationsvinster

1,1

0,5

8,0

3,4

Försäkringsersättningar

0,0

0,0

0,0

1,2
12,5

Övriga intäkter

0,0

0,0

7,1

Aktiverade egna arbeten

0,0

0,0

7,3

8,5

– 373,0

– 367,4

Elimineringar inom koncernen
Summa verksamhetens intäkter

613,2

665,9

1 016,2

1 062,2

– 1 559,8

– 1 535,6

– 1 678,3

– 1 653,2

– 83,1

– 80,7

– 89,5

– 88,4

Not 2 Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader inklusive löneskatt

– 7,9

– 7,6

– 84,2

– 87,9

Bränsle, energi och vatten

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

– 20,2

– 18,9

– 182,1

– 169,2

Köp av huvudverksamhet

– 433,4

– 414,6

– 465,0

– 449,9

Lokal- och markhyror

– 251,7

– 273,3

– 259,0

– 281,6

Övriga tjänster

– 173,7

– 168,7

– 186,4

– 183,0

– 79,9

– 70,8

– 79,9

– 70,8

0,0

0,0

– 0,2

– 6,9

– 3,7

– 12,9

– 3,7

– 14,5

– 139,9

– 137,9

– 213,1

– 185,3

Lämnade bidrag
Realisationsförluster
Exploateringskostnader
Övriga kostnader
Elimineringar inom koncernen
Summa verksamhetens kostnader

– 2 753,3

– 2 721,0

373,0

367,4

– 2 868,4

– 2 823,3

Not 3 Avskrivningar
– 2,6

– 5,5

– 2,6

– 5,5

Avskrivningar byggnader och anläggningar

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar

– 30,7

– 27,4

– 177,2

– 158,0

Avskrivningar maskiner och inventarier

– 28,7

– 28,5

– 35,2

– 34,3

Nedskrivningar
Summa avskrivningar

– 0,1

– 3,1

– 6,7

– 3,1

– 62,1

– 64,5

– 221,7

– 200,9

För uppgift om avskrivningstider, se avsnittet om redovisningsprinciper.

Not 4 Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt

1 907,1

1 859,9

1 907,1

1 859,9

Preliminär slutavräkning innevarande år

– 2,5

– 8,2

– 2,5

– 8,2

Slutavräkningsdifferens föregående år

– 5,9

2,1

– 5,9

2,1

1 898,7

1 853,8

1 898,7

1 853,8

Summa skatteintäkter
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(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

282,5

277,7

282,5

277,7

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning
Kommunal fastighetsavgift

74,6

70,0

74,6

70,0

Bidrag för LSS-utjämning

33,5

35,9

33,5

35,9

– 47,3

– 41,0

– 47,3

– 41,0

6,4

– 0,4

6,4

– 0,4

Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/-avgift
Generella statsbidrag
Summa generella statsbidrag och utjämning

22,6

18,3

22,6

18,3

372,3

360,5

372,3

360,5

1,9

Not 6 Finansiella intäkter
Utdelningar på aktier och andelar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter

3,4

1,9

3,9

39,8

2,7

40,1

4,1

2,7

52,2

2,7

52,2

– 39,0

– 10,6

7,7

47,6

Elimineringar inom koncernen
Summa finansiella intäkter

45,9

56,8

I övriga finansiella intäkter 2017 för kommunen ingår borgensavgifter från de kommunala bolagen med 9,0 mnkr. Dessutom ligger
reavinster från finansiella placeringar där med 43,1 mnkr 2017. Från och med 2018 tas ett marknadsmässigt påslag ut istället för
borgensavgifter och redovisas under ränteintäkter (17,9 mnkr).

Not 7 Finansiella kostnader
Räntekostnader

– 21,9

– 0,6

– 61,7

– 198,8

Ränta på pensionsavsättningar

– 17,6

– 23,0

– 17,8

– 23,2

– 0,7

– 2,8

– 0,9

– 6,6

Övriga finansiella kostnader
Elimineringar inom koncernen
Summa finansiella kostnader

– 40,2

– 26,4

39,0

10,6

– 41,4

– 218,0

Räntekostnaderna för kommunen har ökat mellan åren på grund av infärandet av en internbank i kommunkoncernen.

Not 8 Extraordinära poster
Inga extraordinära poster finns.

Not 9 Jämförelsestörande poster
Inga jämförelsestörande poster finns.
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(mnkr)

Kommunen
2018

Kommunkoncernen
2017

2018

2017

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

29,8

26,4

29,8

26,4

– 25,5

– 22,9

– 25,5

– 22,9

Ackumulerade värdeförändringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Bokfört värde

4,3

3,5

4,3

3,5

Avskrivningstid

5 år

5 år

5 år

5 år

Redovisat värde vid årets början

3,5

9,0

3,5

9,0

Årets investeringar

2,4

0,0

2,4

0,0

Utrangeringar och avyttringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Anskaffningsvärde

0,0

0,0

0,0

0,0

Ackumulerade avskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

– 2,6

– 5,5

– 2,6

– 5,5

Övriga förändringar

1,0

0,0

1,0

0,0

Redovisat värde vid årets slut

4,3

3,5

4,3

3,5

Anskaffningsvärde

1 136,6

1 078,1

5 577,8

6 229,1

Ackumulerade avskrivningar

– 347,8

– 321,3

– 1 517,0

– 1 769,1

Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ackumulerade värdeförändringar

– 4,3

– 21,9

– 4,3

– 22,9

Bokfört värde

784,5

734,9

4 056,5

4 437,1

Avskrivningstid

0– 50 år

0– 50 år

0– 50 år

0– 50 år

734,9

659,7

3 943,1

4 012,0

Årets investeringar

81,5

105,2

427,8

405,4

Utrangeringar och avyttringar

– 0,1

– 2,4

– 21,3

– 10,9

– 1,1

– 6,6

– 27,2

– 26,9

1,0

4,2

5,9

16,0

– 0,1

0,0

– 0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

– 30,7

– 27,4

– 141,7

– 157,7

– 1,0

0,0

– 151,7

188,5

Redovisat värde vid årets början

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets avskrivningar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övriga förändringar
Redovisat värde vid årets slut

0,0

– 0,2

0,4

– 0,2

784,5

734,9

4 056,5

4 437,1

356,4

356,1

1 417,7

425,5

– 248,5

– 252,0

– 717,8

– 285,1

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

– 2,2

– 2,9

– 3,2

– 4,5

Bokfört värde

Ackumulerade värdeförändringar

105,7

101,2

696,7

136,0

Avskrivningstid

3–10 år

3–10 år

3–10 år

3–10 år

101,2

104,1

629,9

136,4

Redovisat värde vid årets början
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(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

32,5

26,2

79,3

34,4

0,0

– 0,9

– 7,6

– 0,9

– 31,6

– 2,3

– 51,9

– 4,9

31,6

1,4

44,3

4,0

0,0

0,0

0,0

– 2,2

forts. Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Årets investeringar
Utrangeringar och avyttringar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets avskrivningar
Övriga förändringar
Redovisat värde vid årets slut

0,0

0,0

0,0

0,0

– 28,7

– 28,5

– 73,9

– 32,0

0,7

0,3

69,0

0,3

105,7

101,2

696,7

136,0

(mnkr)

Kommunen
2018

2017

Redovisat Marknadsvärde

värde

Aktier Kommentus

0,1

Andelar Kommuninvest

0,9
76,2

Redovisat Marknadsvärde

värde

0,0

0,1

0,0

0,0

0,9

0,0

0,0

76,2

0,0

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar
Värdepappersinnehav

Aktier Alingsås Rådhus AB
Inera
Redovisat värde/marknadsvärde vid årets slut

0,1

0,0

0,1

0,0

77,2

0,0

77,2

0,0

Långfristiga fordringar
Kommuninvest

4,7

4,7

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

1,7

2,5

6,4

7,2

83,7

84,4

Redovisat värde vid årets slut

(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

1,2

1,3

9,7

9,8

Not 13 Förråd med mera
Förråd, varulager
Elcertifikat

0,0

0,0

2,5

0,3

Utsläppsrätter

0,0

0,0

0,3

0,7

Industrimark

12,5

13,4

14,9

15,8

Bostadsmark

37,3

28,9

37,3

29,0

Osålda tomter

0,7

0,7

0,7

0,7

51,7

44,3

65,4

56,3

Exploateringsverksamhet

Redovisat värde vid årets slut

En värdering av samtliga exploateringsprojekt har gjorts under 2018 och projekten har skrivits ned med 0,1 mnkr 2018 (1,1 mnkr
2017). Värderingen har gjorts utifrån den information som fanns tillgänglig på balansdagen. Värderingen har gjorts med bakgrund i
lag om kommunal redovisning 6 kap, 7 §. Här regleras att omsättningstillgångar ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och
det verkliga värdet på balansdagen.
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(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

28,9

31,8

58,7

49,0

Not 14 Fordringar
Kundfordringar
Statsbidragsfordringar/skattefordringar

17,2

16,9

17,2

16,9

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

97,9

142,9

130,9

176,6

3 232,4

3 137,8

Övriga kortfristiga fordringar
Elimineringar inom koncernen
Redovisat värde vid årets slut

3 376,4

3 294,4

3 195,0

– 3 250,8

– 3 196,3

250,4

241,2

3 329,4

(mnkr)

Kommunen
2018

2017

Redovisat Marknads-

Redovisat Marknads-

värde

värde

värde

värde

Lannebo Likviditet

80,0

81,1

80,0

81,4

SEB Likviditetsfond

0,0

0,0

27,0

26,6

119,6

119,6

119,6

121,3

Not 15 Kortfristiga placeringar

SPP Företagsobligationsfond
Nordea FRN Fund

22,0

21,9

22,0

22,0

Simplicity Likviditet

149,5

149,8

149,5

149,9

SPP Grön Obligationsfond

44,5

44,6

30,9

31,1

Öhmans Företagsobligationsfond A

46,0

46,4

46,0

46,7

Öhman FRN-Fond SEK A

89,7

90,0

89,7

90,1

Spiltan Räntefond Sverige

40,0

40,6

40,0

40,4

Nordea Inst Företagsobligationsfond

20,0

20,1

20,0

20,5

Simplicity Företagsobligationsfond

30,0

29,8

0,0

0,0

Huddinge 3,5 % 2028, obligation

0,0

0,0

13,9

17,7

Stora Bältförbindelsen, obligation

6,1

7,5

6,7

7,7

Redovisat värde vid årets slut

647,4

651,4

645,2

655,4

(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

604,5

587,0

604,5

587,0

3,5

3,7

3,8

5,7

608,0

590,7

608,3

592,7

698,2

1 329,0

1 073,3

1 738,0

74,5

125,1

149,2

91,1

0,0

– 755,9

0,0

– 755,8

Not 16 Kassa och bank
Koncernkonto
Kassa, bank övrigt
Redovisat värde vid årets slut

Not 17 Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Justering eget kapital
Rättelse avsättning pensionsfonden

0,0

105,0

0,0

105,0

Ingående värde 2017-01-01 pensionsförpliktelser

0,0

– 860,9

0,0

– 860,9

772,7

698,2

1 225,5

1 073,3

Redovisat värde vid årets slut
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(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

125,9

122,0

138,3

133,0

11,2

5,8

11,3

7,1

0,0

0,0

0,0

0,0
4,9

Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Avsatt till pensioner intjänade från och med 98 och ÖK-SAP
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Varav
Sänkning av diskonteringsränta
Nyintjänad pension

10,0

3,8

11,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning

2,6

2,1

2,8

2,3

Ändring av försäkringstekniska grunder

0,0

0,0

0,0

0,0

Pension till efterlevande

1,1

0,0

1,1

0,0

– 2,5

– 0,1

– 4,2

– 0,1

– 4,1

– 2,7

– 4,2

– 2,8

Övrig post
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning

1,7

0,8

1,7

1,1

134,7

125,9

147,1

138,4

838,6

860,8

838,6

860,8

8,8

17,1

8,8

17,1

Avsatt till pensioner ansvarsförbindelsen
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Varav
Sänkning av diskonteringsränta

0,0

0,0

0,0

0,0

Bromsen

0,0

0,0

0,0

0,0

14,9

20,3

14,9

20,3
– 2,0

Ränte- och basbeloppsuppräkning
Aktualisering
Övrig post
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning
Ingående pensionsbehållning förtroendevalda

0,0

– 2,0

0,0

– 6,1

– 1,2

– 6,1

– 1,2

– 34,1

– 34,9

– 34,1

– 34,9

– 6,1

– 4,4

– 6,1

– 4,4

807,2

838,6

807,2

838,6

2,7

1,5

2,7

1,5

Nya förpliktelser under året

0,4

1,0

0,4

0,9

Ränte- och basbeloppsuppräkning

0,1

0,0

0,1

0,0

Löneskatt

0,1

0,2

0,1

0,2

Utgående pensionsbehållning

3,4

2,7

3,4

2,6

Andra pensionsavsättningar
Summa avsatt till pensioner
Aktualiseringsgrad (%)
Från och med 2017 redovisar kommunen pensionerna enligt fullfondsmodellen.
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0,0

0,0

0,5

0,6

945,3

967,2

958,2

980,2

96

96

96

95

(mnkr)

Kommunen
2018

(mnkr)

Kommunkoncernen
2017

2018

2017

Kommunen
2018

2017

forts. Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Specifikation - Avsatt till pensioner exklusive förtroendevalda
Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP
Förmånsbestämd ålderspension

91,6

82,4

Särskilda avtalspensioner/visstidspensioner

2,9

5,3

Pensioner till efterlevande

2,8

2,3

10,9

10,8

PA-KL pensioner
Löneskatt
Totalt

26,2

24,5

134,4

125,3

Avsatt till pensioner ÖK-SAP
Särskilda avtalspensioner

0,2

0,4

Visstidspensioner

0,0

0,0

Löneskatt

0,1

0,1

Totalt

0,3

0,5

561,3

575,8

Avsatt till pensioner ansvarsförbindelsen
Intjänad pensionsrätt
Särskild avtalspension
Livränta
Pension till efterlevande
PA-KL pensioner och äldre utfästelser

1,2

2,4

15,0

15,5

4,5

5,1

67,6

76,1

Löneskatt

157,6

163,7

Totalt

807,2

838,6

Summa avsatt till pensioner exklusive förtroendevalda

941,9

964,4

Antal visstidsförordnanden
Politiker

1

Tjänstemän

0

En politiker har pensionsavtal enligt tidigare gällande regler.
(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

Redovisat värde vid årets början

17,1

17,2

17,1

17,2

Nya avsättningar

0,2

0,0

0,2

0,0

– 0,7

– 0,1

– 0,7

– 0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

16,6

17,1

16,6

17,1

Not 19 Andra avsättningar
Avsatt för återställande av deponi

Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjade belopp som återförts
Utgående avsättning
Avsatt för bidrag till infrastruktursatsningar
Redovisat värde vid årets början

7,3

9,4

7,3

9,4

Nya avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Ianspråktagna avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Outnyttjade belopp som återförts

0,0

– 2,1

0,0

– 2,1

7,3

7,3

7,3

7,3

Utgående avsättning
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(mnkr)

Kommunen
2018

Kommunkoncernen
2017

2018

2017

forts. Not 19 Andra avsättningar
Avsatt för övrigt
Redovisat värde vid årets början

5,0

0,0

5,0

0,0

Nya avsättningar

0,0

5,0

0,0

5,0

Ianspråktagna avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Outnyttjade belopp som återförts

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Fastigheter

0,0

0,0

53,1

54,3

Underskott

0,0

0,0

– 15,1

-25,7

Utgående avsättning
Avsatt för uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt hänförlig till

Obeskattade reserver

0,0

0,0

76,4

72,9

Övrigt

0,0

0,0

– 0,5

– 0,1

Utgående avsättning

0,0

0,0

113,9

101,4

28,9

29,4

142,8

130,8

2 931,0

0,0

2 931,0

2 933,2

Summa andra avsättningar

Under övriga avsättningar har en eventuell upphandlingsskadeavgift tagits upp om 5 mnkr.

Not 20 Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut
Ingående lån i banker och kreditinstitut
Förändring lån under året
Redovisas som kortfristig skuld
Utgående lån i banker och kreditinstitut

50,0

3 345,9

50,0

412,7

– 787,1

– 414,9

– 787,1

– 414,9

2 193,9

2 931,0

2 193,9

2 931,0

9,2

9,0

10,6

9,8

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag
Ingående skuld investeringsbidrag
Skuldförda investeringsbidrag under året

4,2

0,7

4,4

1,7

Årets upplösningar av investeringsbidrag

– 0,6

– 0,5

– 0,8

– 0,5

Utgående skuld investeringsbidrag

12,8

9,2

14,2

11,0

Genomsnittlig upplösningstid investeringsbidrag

16 år

16 år

16 år

16 år

56,9

46,1

56,9

46,1

Anslutningsavgifter
Ingående skuld anslutningsavgifter
Skuldförda anslutningsavgifter under året

20,9

13,0

20,9

13,0

Årets upplösningar av anslutningsavgifter

– 2,8

– 2,2

– 2,8

– 2,2

Utgående skuld anslutningsavgifter

75,0

56,9

75,0

56,9

Genomsnittlig upplösningstid anslutningsavgifter

25 år

25 år

25 år

25 år

8,3

8,3

8,3

8,3
0,0

Investeringsfond VA
Ingående skuld investeringsfond
Avsatt till investeringsfond under året
Årets upplösningar investeringsfond
Utgående skuld investeringsfond VA
Summa långfristiga skulder
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0,0

0,0

0,0

– 0,2

0,0

– 0,2

0,0

8,1

8,3

8,1

8,3

2 289,8

3 005,4

2 291,2

3 007,2

forts. Not 20 Långfristiga skulder
Avseende räntebindningstid fördelar sig lånen enligt följande:
Räntebindning

2018

Andel

(mnkr)

samheten inom kommunkoncernen. Finansriktlinjerna omfattar
hela Alingsås kommunkoncern med avgränsningen att de
kommunala bolagen ska fastställa riktlinjer som i tillämpliga
delar baseras på denna.
Syftet med de finansiella riktlinjerna är att ange hur de
finansiella risker som kommunen är exponerad för ska hante-

0–1 år

1 302 000

38 %

1–2 år

364 000

11 %

kommunen ska bedrivas. De övergripande målen för finans-

2–3 år

550 000

16 %

verksamheten inom Alingsås kommun är att säkerställa betal-

3–4 år

415 000

12 %

ningsförmågan och trygga tillgången på kapital samt tillgodose

4–5 år

639 900

19 %

behovet av finansiering av långsiktiga investeringar.

Överstigande 5 år

125 000

4%

3 395 900

100 %

Summa skulder till kreditinstitut

Avseende kapitalbindning fördelar sig lånen enligt följande:
Kapitalbindning

2018

Andel

0–1 år

1 202 000

35 %

1–2 år

464 000

14 %

2–3 år

550 000

16 %

3–4 år

415 000

12 %

4–5 år

639 900

19 %

Överstigande 5 år

125 000

4%

3 395 900

100 %

(mnkr)

Summa skulder till kreditinstitut

Säkringsredovisning
Fabs AB och AB Alingsåshem har under 2017 tillämpat säkrings
redovisning. I samband med införandet av gemensam finanshantering och internbank under december 2017 löstes samtliga
ränteswappar som fanns i Fabs AB respektive AB Alingsåshem.
Från och med december 2017 är det kommunen som upphandlar och redovisar externa lån till banker och kreditgivare. Bolagen
i Alingsås kommun värderade sina finansiella instrument till
anskaffningsvärdet enligt kap 11 BFNAR 2012:1 fram till lösen av
ränteswappar och införandet av internbank.
Alingsås kommun har per årsbokslut 2018 inga räntederivat
och tillämpar således inte säkringsredovisning.

Finansriktlinjer
För att kunna införa gemensam finanshantering har nya finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern med tillhörande tillämpningsanvisningar antagits (KF § 233, 2017-11-29). Finansriktlinjerna utgör ett ramverk från kommunfullmäktige i syfte att
ange övergripande målsättningar och principer för finansverk-

ras samt ange mål och riktlinjer för hur finansverksamheten i

Upplåning
Införandet av gemensam finanshantering innebär att all upp
låning i kommunkoncernen ska samordnas och utföras genom
ekonomiavdelningen i Alingsås kommun. Med upplåning avses
alla former av finansiering och kreditlöften. Extern upplåning ska
ske av ekonomiavdelningen i Alingsås kommuns namn. Kommunen har även ansvar för att hantera ränte- och kapitalbindning
i enlighet med Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Kommunens totala upplånings- och kreditlöftesvolym ska
eftersträva en genomsnittlig kapitalbindning på 2,5 år med ett
tillåtet intervall mellan 1,5 år och 4 år. Kommunens upplånings
portfölj ska eftersträva en genomsnittlig räntebindning på 2,5
år med ett tillåtet intervall mellan 1,5 år och 4 år.
Derivatinstrument
De kommunala bolagen har inte rätt att teckna avtal om derivatinstrument utan godkännande från kommunstyrelsen.
Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella
risker i underliggande upp- och utlåning, placeringsportfölj
eller underliggande valutaexponeringar. Kommunen får använda derivatinstrument i form av terminer, FRA-kontrakt och
ränteswappar för att hantera ränte- och valutarisker. Innan ett
derivatinstrument används för första gången ska kommunstyrelsens arbetsutskott godkänna instrumentet. Riskbedömning
och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid genomföras och dokumenteras före affärsavslut.
Energiderivat
Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte, antingen
för produktion eller för försäljning till slutkund redovisas i samband med att kontraktet går i leverans och påverkar därmed
enbart inköpspriset på den volym energi som säkrats. Dessa
energiderivat utgör således inte finansiella instrument.
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(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

25,1

39,3

3 230,9

3 185,4

Not 21 Kortfristiga skulder
Skulder till kommunala bolag
Personalens skatter och avgifter

62,5

53,2

64,1

57,0

184,4

157,1

215,1

208,5

Leverantörsskulder

40,0

40,9

104,1

105,0

Semester- och övertidsskuld

38,0

42,2

44,9

47,3

Interimsskulder

Skulder till staten

22,8

19,9

24,0

20,1

Övriga skulder

50,2

65,8

86,0

84,6

1 202,0

414,9

Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Elimineringar inom koncernen
Summa

1 202,0

414,9

– 3 250,8

– 3 196,3

1 625,0

833,3

1 720,3

926,5

Företagsinteckningar

Inga

Inga

Inga

Inga

Fastighetsinteckningar

Inga

Inga

Inga

Inga

Kommunala stiftelser och bolag

0,0

0,0

0,0

0,0

Kommunalt förlustansvar egnahem

0,2

0,3

0,2

0,3

Övriga förbindelser

0,1

0,2

0,4

2,5

Summa

0,3

0,5

0,6

2,8

Not 22 Panter och därmed jämförliga säkerheter

Not 23 Övriga ansvarsförbindelser

Införandet av gemensam finanshantering med en internbank innebär att kommunen inte längre har några borgensåtaganden gentemot
sina bolag. Kommunfullmäktige beslutade den 6 september 2017, § 175, att Alingsås Tennisklubbs ansökan om förlängd k ommunal
borgen avslås. Nuvarande lån med kommunal borgen skulle lösas in. Det återstår vid årsskiftet ett borgensåtagande gentemot
Alingsås Tennisklubb på ungefär 0,1 mnkr.
Alingås kommun har i maj 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Alingsås kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras
att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 mnkr och totala tillgångar till 406 323 mnkr.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 223 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 258 mnkr.
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(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

2018

2017

2018

2017

0,0

0,0

0,1

1,9

Not 24 Justering för gjorda avsättningar
Avsättning till pensioner
Avsättning till återställningsfond deponier

0,1

0,0

0,0

0,0

Avsättning till bidrag för infrastruktur

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga avsättningar

0,0

5,0

-0,5

5,0

Återförda avsättningar

0,0

– 2,1

0,0

– 2,1
– 9,3

0,0

0,0

12,0

Ianspråktagna avsättningar

Uppskjuten skatt

– 0,7

– 0,1

0,0

– 0,1

Summa justering för gjorda avsättningar

– 0,6

2,8

11,6

– 4,6

Not 25 Ej likviditetspåverkande poster
Pensioner som inte är likvidpåverkande

20,5

25,1

20,5

25,0

Löneskatt på skuldförändringen

– 4,3

– 3,4

-4,3

– 3,4

Periodiserade anslutningsavgifter och investeringsbidrag

– 3,6

– 2,7

-3,2

– 2,7

Nedskrivningar finansiella placeringar

0,6

2,6

0,6

2,6

Utrangering

0,0

0,0

0,0

6,6

Nyttjade pengar från integrations- och innovationsfonden

– 9,3

0,0

-9,3

0,0

Övrigt

– 0,7

0,0

23,4

12,3

3,2

21,6

27,7

40,4

Summa ej likviditetspåverkande poster

(mnkr)

Kommunen
2018

2017

30,6

63,6

Not 26 Investering i anläggningstillgångar
Expansionsinvesteringar
Imageinvesteringar
Reinvesteringar
Anpassningsinvesteringar
Summa investering i anläggningstillgångar

0,0

0,0

65,4

50,9

20,4

16,9

116,4

131,4

Följande kommunala uppdragsföretag
har anlitats av kommunen:

HVB AB, Supporta Omsorg AB, Swenska Rewansch,

Armando Liscano, Attendo Individ & Familj AB, Baggium Vård

i Focus, V
 äxaenheten, Ängsätra Vård Och Omsorg AB,

& Behandling AB, Basta Nykvarn AB, B
 ehandlingshemmet

12&12 Behandlingshem AB, Frösunda Omsorg AB, Stiftelsen

Dagöholm, Bräcke Diakoni, Casparssons Vårdhem AB,

Bräcke diakoni, Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB,

Csh AB, Familjehem I Mälardalen, Familjehemspoolen,

Assistansbyrå i VG AB, MF Living Care AB, 24h Vård och

Familjevårdsstiftelsen I Göteborg, Familjevårdsgruppen,

Omsorg i Alingsås HB, Team Assistans i Göteborg AB,

Finjagården AB, Friab Individ & Familj, Frälsningsarmén,

Homemaid AB, Ruths Hemtjänst i Alingsås AB, ISS F
 acility

Föreningen Linneahuset, Gryning Vård AB, Humana AB, Icuro

Services AB, Västtrafik AB, ACA Assistans i Öjersjö AB, A
 lminia

Sverige AB, Ingseredsstiftelsen, Iris Utvecklingscenter AB,

AB, Assist Kompaniet Svea AB, Assistans för dig i S
 verige AB,

Jopiso AB, Kastenhof Care AB, Korpbergets B
 ehandlingscenter,

Engsjö Assistans, Frösunda LSS AB, God Assistans i Sverige

Kris, Kristinebergs Boende & Utbildning AB, Kvinnojouren

AB, Humana Assistans AB, Livsanda vård och assistans,

Borås, Kvinnojouren i Mark, Kållebo Rehab & Familjehem AB,

Pater Assistans AB, Poolarna assistans AB, Primacura

Länkhemmet Hvidehus, Mellbygård Vård & G
 ruppboende

AB, Trea Assistans AB, Trygg i Hemmet Partille, Ågrenska

AB, Måviken Rehabcenter AB, Nytida AB, Positivum Vård

AB, Juniagruppen AB, Södra Vätterbygdens folkhögskola,

& Behandling, Rebo, Rubinen AB, Steget Vidare, S
 tödum

TimeEdit, Hermods, Samhall, Alingsås vaktbolag.

Teambo I Göteborg AB, Tursbo Rehab AB, Villa Arelid, Vård
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Driftredovisning
(mnkr)

Budget 2018

Årsbokslut

Avvikelse budget-

Årsbokslut

2018

årsbokslut

2017

Vård- och äldreomsorgsnämnden

0,0

– 22,8

– 22,8

1,1

Socialnämnden

0,0

– 6,1

– 6,1

– 36,5

Utbildningsnämnden

0,0

0,1

0,1

4,1

Barn- och ungdomsnämnden

0,0

4,6

4,6

– 8,1

Kultur- och fritidsnämnden

0,0

1,8

1,8

1,6

Miljöskyddsnämnden

0,0

1,2

1,2

0,4

Samhällsbyggnadsnämnden

0,0

– 0,3

– 0,3

0,4

Kommunstyrelsen

0,0

– 0,7

– 0,7

0,1

Exploatering (drift)

0,0

– 2,6

– 2,6

– 3,4

Överförmyndarnämnden

0,0

0,9

0,9

– 0,4

Teknisk förvaltning

0,0

– 0,7

– 0,7

0,1

Summa skattefinansierad verksamhet

0,0

– 24,6

– 24,6

– 40,6

Avfall

0,7

1,2

0,5

– 1,2

VA

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

0,7

1,2

0,5

– 1,2

Finansieringen

61,1

97,9

36,8

166,9

Totalt kommunen

61,8

74,5

12,7

125,1

Driftredovisning – totalt
Årets samlade resultat uppgår till 74,5 mnkr, vilket är
en positiv budgetavvikelse om 12,7 mnkr. Kommu
nens budgeterade resultat 2018 är 61,8 mnkr, v ilket
motsvarar 2,7 procent av skatter och bidrag, medan
årets resultat motsvarar 3,3 procent.
Kommunens skattefinansierade verksamhet redovisar
en negativ budgetavvikelse om 24,6 mnkr. De avgifts
finansierade verksamheterna, det vill säga VA och avfall,
redovisar en positiv avvikelse om 0,5 mnkr. Den positiva
avvikelsen hänför sig till en reglering av ett underuttag
från 2017. Finansieringen redovisar en positiv avvikelse i
förhållande till budget om 36,8 mnkr. Avvikelsen balans
erar upp den skattefinansierade verksamhetens underskott.
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Skattefinansierad verksamhet
(–24,6 mnkr)
Vård- och äldreomsorgsnämnden redovisar ett
underskott om -22,8 mnkr. Äldreomsorgen redovisar
ett underskott om 9,1 mnkr, vilket är sämre jämfört
med prognosen i delårsbokslutet. Underskottet hänförs
främst till en ökning i antal hemtjänsttimmar.
Funktionshinderverksamheten redovisar ett under
skott om 13,7 mnkr, vilket är 5,2 mnkr sämre jämfört
med prognosen i delårsbokslutet. Större avvikelser hän
för sig främst till minskad ersättning från Försäkrings
kassan och att kommunens kostnader för privat utfärdad
assistans enligt LSS har ökat.
Det samlade resultatet uppgår till -22,8 mnkr. Den
stora kostnadsskillnaden mellan åren förklaras av att
funktionshinderverksamheten övergått från social
nämnden till vård- och äldreomsorgsnämnden.
Socialnämnden redovisar ett underskott om 6,1 mnkr, vil
ket är 8,1 mnkr sämre jämfört med prognosen i delårs
bokslutet. Det negativa utfallet förklaras av nämnden av
högre kostnader för insatser för vuxna, barn och unga
och våld i nära relation. Det negativa resultatet vägs del
vis upp av utebliven satsning inom arbetsmarknadsåt
gärder.
Jämförs 2018 med 2017 är resultatet ungefär 30 mnkr
bättre. Under 2017 hade socialnämnden underskott inom
främst flyktingverksamheten, våld i nära relationer och
funktionshinderverksamheten. Inför budgetår 2018 erhöll
nämnden ett utökat kommunbidrag om 29,2 mnkr.
Den stora kostnadsskillnaden mellan åren förklaras av
att funktionshinderverksamheten övergått från social
nämnden till vård- och äldreomsorgsnämnden.
Utbildningsnämnden redovisar ett överskott om
0,1 mnkr, vilket är 1,9 mnkr sämre jämfört med prog
nosen i delårsbokslutet. Nämnden har haft effektivi
seringskrav under året och det positiva resultatet har
åstadkommits genom effektivisering av administrativa
processer samt en ökning av externa intäkter.
Intäkterna avviker positivt mot budget med 9,5 mnkr
där mer driftbidrag erhållits från Migrationsverket, Skol
verket och GR än budgeterat. Kostnaderna avviker med
9,3 mnkr där avvikelser finns mot budget på personal
kostnader, fler köpta gymnasieplatser och ökat utbetalt
bistånd inom integrationsavdelningen.
I samband med vårbokslutet erhöll nämnden 3,3 mnkr
från kommunens flyktingfond, under året har nämnden
återfört dessa medel då externa medel erhållits istället.

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett över
skott om 4,6 mnkr, i delårsrapporten prognostiseras ett
resultat i nivå med budget. Den främsta förklaringen
till överskottet är att intäkterna är högre än budgeterat.
Resultatet hade varit ännu bättre om inte kostnader för
fristående enheter hade bokats upp. Den kostnad som
bokats upp är fristående enheters kompensation för kom
munala enheters underskott 2016 och 2017.
Jämförs resultatet mellan åren är utfallet ungefär
12,6 mnkr bättre 2018 jämfört 2017. Verksamhetens
intäkter och kostnader för lokalhyra skiljer sig stort på
grund av att redovisning av kostavtalet görs på annat sätt
år 2018. Personalkostnaderna har ökat med 4,2 mnkr
jämfört med 2017.
Grundskolan gör ett negativt resultat om 3,4 mnkr
trots att det är färre elever än budgeterat. Anledningen
är att fler har valt fristående verksamhet och då har
kommunala skolor haft problem med sin omställning.
Därutöver har man bokat upp kostnad för fristående
skolor för åren 2016 och 2017.
Övriga verksamheter har positiva resultat som beror på
att verksamheten anpassats efter antal barn där det behövts
och dessutom haft mindre utflöde och större inflöde av
barn från andra kommuner än vad som budgeterats.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott
om 1,8 mnkr, vilket är 1,2 mnkr bättre än prognosen
i delårsbokslutet. Resultatet förklaras av kostnadseffek
tiva evenemang och lägre kostnader gällande Nolhaga
Parkbads uppstart som tillsammans redovisar ett resul
tat om drygt 2 mnkr i positiv budgetavvikelse.
Intäkterna avviker både i jämförelse med budget 2018
och utfall 2017 med runt 3,5 mnkr där nämnden erhållit
mer intäkter än budgeterat från Socialstyrelsen och
Kulturrådet. I jämförelse med budget 2018 och utfall
2017 finns ökade kostnader för drift av Gräfsnäsparken
och marknadsföringsplan för Nolhaga Parkbad.
Miljöskyddsnämnden redovisar ett överskott om
1,2 mnkr, vilket är en förbättring mot delårsprognosen
med 1,2 mnkr. Främsta anledningen är att personal
kostnaden avviker positivt.
Jämfört med 2017 så ökar intäkterna med 0,5 mnkr
beroende på fler ärenden inom miljöskydd, dock är det
lägre än budget med 0,1 mnkr. Kostnaderna mellan
åren minskar med 0,2 mnkr, främst på grund av lägre
personalkostnader.
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Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott
om 0,3 mnkr, i delårsrapporten prognostiseras ett resul
tat i nivå med budget. Intäkterna till plan- och bygglov
sverksamheten har varit 2,9 mnkr lägre än budgeterat.
Konferensen, Nordiska trästaden, påverkar resulta
tet negativt, men flera k ostnadsposter har varit lägre
än budget, vilket beror på vakanser inom GIS-avdel
ningen och planverksamheten. Detta medför, förutom
att direkt påverka p
 ersonalkostnaden, att det indirekt
påverkar intäkter för utförda tjänster och att planpro
jekt inte genomförs i den omfattning som budgeterats.
Jämfört med 2017 minskar nämndens intäkter med
0,8 mnkr, framförallt på grund av lägre intäkter inom
bygglovsverksamheten. Kostnaderna är 2,0 mnkr högre,
framförallt beroende på att personalkostnaderna ökat
då nämnden gjort en satsning på planarkitekterna och
att det är fler personer inom bygglovsverksamheten.
Kommunstyrelsen redovisar ett negativt resultat
i förhållande till budget om 0,7 mnkr. De främsta
förklaringarna till underskottet är ett flertal perso
nalkostnader av engångskaraktär, vilka belastar kom
munstyrelsens utfall med ungefär 6 mnkr. Att det
ekonomiska resultatet trots allt inte redovisar ett större
underskott beror på en hög personalomsättning och
vakanta tjänster samt outnyttjade tillfälliga medel.
Jämförs resultaten mellan åren 2017 och 2018 kan
konstateras att kommunstyrelsen har såväl högre brutto
kostnader som högre nettokostnader. Förklaringen är
dels något lägre intäkter men framförallt högre personal
kostnader om ungefär 9 mnkr. Detta trots en historiskt
hög personalomsättning på närmare 26 procent och fler
talet vakanta tjänster. Förklaringen till de till trots höga
personalkostnaderna är åter hänförbart till stora poster
av engångskaraktär.
Exploatering exklusive tomtförsäljning redovisar
ett underskott om 2,6 mnkr, i delåret prognostiserades
ett resultat i nivå med budget. Resultatet för samma
period föregående år uppgick till ett underskott om
3,4 mnkr.
Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott om
0,9 mnkr, vilket är 0,4 mnkr bättre än prognosen i del
årsbokslutet. Resultatet är 1,3 mnkr bättre jämfört
med föregående år.
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Verksamhetens intäkter avviker positivt då ej bud
geterade ersättningar från Migrationsverket inkommit.
Lägre kostnader för arvodering till uppdragstagare på
grund av minskat antal asylsökande innebär lägre
personalkostnader.
Inför 2017 erhöll nämnden en permanent ramminsk
ning motsvarande 1 mnkr. Samtidigt erhöll nämnden ett
motsvarande tillfälligt kommunbidrag som försvinner
2020. Nämnden fick i uppdrag att anpassa verksamheten
till budgetramen. Det positiva resultatet indikerar att
nämnden har bra förutsättningar att fortsätta arbetet 2019.
Teknisk förvaltning redovisar ett underskott om
0,7 mnkr, vilket är 0,5 mnkr sämre än det prognostise
rade resultatet i delårsbokslutet. Det negativa resultatet
förklaras främst av högre kostnader för vinterväghållning
till följd av en relativt lång och snörik vinter och ovän
tade reparationer av fordon.
Jämfört med 2017 har kostnaderna ökat med 8,7 mnkr.
Det beror främst på att tekniska nämnden har tagit över
ansvaret för kollektivtrafiken från kommunstyrelsen
(4,3 mnkr) samt att vinterväghållningens kostnader ökat.

Avgiftsfinansierad verksamhet
(budgetavvikelse +0,5 mnkr)
Avfall redovisar ett positivt resultat innan reglering mot
abonnenter på 1,4 mnkr och 1,2 mnkr efter det som
sätts av som skuld till abonnenterna räknats av. I sam
band med årsbokslutet 2017 hade avfallsverksamheten
förbrukat hela skulden gentemot abonnentkollektivet
vilket innebar att ett underskott på 1,2 mnkr belastade
kommunens resultat. I årsbokslutet 2018 redovisas
0,2 mnkr som skuld till abonnenterna och 1,2 mnkr
redovisas som ett överskott i kommunens resultat. Över
skottet hänför sig främst till ökade intäkter för ankom
mande avfall till Bälinge avfallsanläggning.
VA redovisar ett negativt resultat före reglering gent
emot abonnenterna på 3,6 mnkr vilket ger en negativ
budgetavvikelse om 3,0 mnkr eftersom det budgete
rade resultatet var ett underskott om 0,5 mnkr. Avvi
kelsen förklaras främst av både lägre VA-avgifter och
anläggningsavgifter än budgeterat. Även kostnaderna
avviker med 1,1 mnkr vilket framförallt beror på repa
rationer av avloppsreningsverk och pumpstationer.
Underskottet regleras gentemot abonnentkollektivet
och påverkar ej kommunens resultat.

Finansieringen (budgetavvikelse
+36,8 mnkr)
Finansieringen redovisar ett utfall om 97,9 mnkr, vilket
medför en positiv budgetavvikelse om 36,8 mnkr. Avvi
kelsen förklaras främst av reavinster till följd av tomt
försäljningar, förbättrat finansnetto samt högre generella
statsbidrag. Det förbättrade finansnettot förklaras till
största delen av införandet av gemensam finanshan
tering. Bolagen betalar numera ett marknadsmässigt
räntepåslag till kommunen för att uppfylla gällande lag
stiftning. Räntepåslaget har tagits fram av kommunens
finansiella rådgivare och är i flera fall högre än tidigare
beslutade borgensavgifter.

Nämndernas prognossäkerhet
Prognossäkerheten beskriver förmågan att bedöma
avvikelser och vidta åtgärder för att hålla given budget.
Prognossäkerheten mäts som avvikelsen mellan årets
prognoser och utfall. Analyseras prognoserna under
året i relation till resultatet över tertialboksluten kan
konstateras att kommunens nämnders prognossäkerhet
behöver förbättras.
Vårbokslut

Delårsbokslut

Årsbokslut

– 3,8

0,2

– 24,6

Prognos

Vård- och äldreomsorgsnämnden
Socialnämnden

Jämförs resultatet med prognosen i delårsbokslutet är
det en försämring med 24,8 mnkr. Att resultatet har för
sämrats från delårsprognosen till årsbokslutet har inte
hänt de senaste åtta åren i Alingsås kommun. Under
skotten hänför sig framförallt till högre kostnader, delvis
till följd av förändrade volymer. Exkluderas de nämn
der som redovisar överskott och rensas underskott av
engångskaraktär uppgår underskottet för kommunens
verksamheter till 29 mnkr, kostnader som följer med in i
2019 och kräver effektiviseringar. Denna slutsats avviker
avsevärt från analysen i delårsbokslutet, där den samlade
verksamheten prognostiserade ett överskott.
I vårbokslutet visade prognosen ett samlat underskott
om 3,8 mnkr följt av ett marginellt överskott i delårs
bokslutet. Utifrån de underlag och analyser som gjorts av
nämnderna i samband med delårsbokslutet påbörjades
kommunens budgetberedning och fördelningen av ramar
och politiska prioriteringar inför kommande år. Beslut om
ramar fattades senare under hösten och är nu gällande. En
budgetavvikelse i den skattefinansierade verksamheten på
24,6 mnkr påverkar det ekonomiska handlingsutrymmet
och möjligheten att fokusera på sedan tidigare beslutade
effektiviseringar. Resultatet av försämringen syns i de
nämnder som i samband med sina flerårsstrategier hanterar
stora åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen hanterar dels
skillnader mellan framförda behov och faktisk tilldelning
men även de negativa effekter som uppkommit under
årets sista månader.
Delårsbokslut

Årsbokslut

Skillnad

– 12,5

– 22,8

– 10,3

2,0

– 6,1

– 8,1

Utbildningsnämnden

2,0

0,1

– 1,9

Barn- och ungdomsnämnden

0,0

4,6

4,6

Kultur- och fritidsnämnden

0,6

1,8

1,2

Miljöskyddsnämnden

0,0

1,2

1,2

Samhällsbyggnadsnämnden

0,0

– 0,3

– 0,3

Kommunstyrelsen

7,8

– 0,7

– 8,5

Exploatering

0,0

– 2,6

– 2,6

Överförmyndarnämnden

0,5

0,9

0,4

Teknisk förvaltning
Totalt

Vård- och äldreomsorgsnämnden gör den största försäm
ringen med 10,3 mnkr. Under 2018 ökade hemtjänst
timmarna med 3 000 timmar per månad, en trend som
framförallt tilltog efter delårsbokslutet och har försämrat
resultatet. Detta i kombination med ökade kostnader
inom funktionshinderverksamheten förklarar avvikelsen.

– 0,2

– 0,7

– 0,5

0,2

– 24,6

– 24,8

Kommunstyrelsen har en procentuellt större avvikelse
än övriga nämnder där prognos och utfall skiljer sig åt med
8,5 mnkr. Ungefär hälften är hänfört till en återbetal
ning av telefonikostnader till verksamheten och för
bättrar resultatet med motsvarande hos nämnderna. Den
andra hälften beror i huvudsak på personalkostnader av
engångskaraktär som uppstått under december månad.
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Barn- och ungdomsnämnden förbättrar resultatet med
4,6 mnkr jämfört med delårsprognosen. Därutöver har
en kompensation mot fristående skolor för nämndens
tidigare underskott om drygt 4 mnkr bokats upp, vilket
innebär att nämndens verksamheter inte behöver gå mot
svarande plus under 2019 för att balansera upp under
skottet. Nämndens överskott och uppbokningen för
kompensation till friskolorna har tillsammans förbättrat
prognosen med 8,5 mnkr och möjliggjorts genom ett lägre
antal barn i verksamheten.
Socialnämnden försämrar resultatet med 8,1 mnkr.
Nämnden förklarar försämringen som ett resultat av
uteblivna intäkter. Framförallt kopplat till gränsdragning
i funktionshinderflytten men även av uteblivna intäkter
från Migrationsverket. Exkluderas nämndens tillfälliga
kommunbidrag och kostnader för flyktingverksamheten
uppgår underskottet till närmare 16 mnkr.
Övriga nämnder redovisar i sammanhanget mindre
avvikelser.

Gränsdragning funktionshinder
verksamheten
Från och med 2018 har vård- och äldreomsorgsnämnden
övertagit verksamheten för funktionsstöd för personer
under 65 år från socialnämnden. Flytten av verksamhet
mellan nämnderna grundar sig i antagen handlingsplan
Effekt. Under året har de båda nämnderna arbetat med
att verkställa flytten av verksamhet. I samband med vår
bokslutet särredovisades därav verksamheten för funk
tionsstöd från vård- och äldreomsorgsnämndens övriga
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ansvarsområde som utgörs av äldreomsorg. Det inne
bar att nämndens prognos inte inkluderade funktions
hinderverksamheten. I delårsbokslutet inkluderas både
äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten i
vård- och äldreomsorgsnämndens totala prognos.
I samband med delårsbokslutet noterades osäkerhets
faktorer kopplat till nämndernas prognoser gällande
funktionshinderverksamheten. Noteringen grundade sig
i att vård- och äldreomsorgsnämnden och socialnämnden
inte delade uppfattning kring fördelning av kostnader
mellan nämnderna. Det kan konstateras att nämnderna
reglerat budget- och kostnadsposter som inte återfanns i
kommunfullmäktiges beslut. Regleringen har verkställts
genom att i första hand budgetera de reglerade posterna
och i andra hand ta kostnader för posterna. I delårsbok
slutet konstaterades att om inte nämnderna enas om
interndebitering kommer utfallet redovisas under den
nämnd som budgeterat och under året burit kostnaden,
vilket resulterade i att socialnämnden belastades med
kostnaden. Vid årets slut skedde en reglering motsvarande
1,4 mnkr.
Det är upp till varje nämnd att säkerställa efterlevnad
av den för nämnden beslutade flerårsstrategin och däri
den budget som gäller. Rent praktiskt innebär detta att
nämnden ansvarar för de poster, både kostnader och
intäkter, som finns i en budget och att dessa har täckning
samt kan verkställas. Visar det sig under budgetåret att det
inte är möjligt åligger det nämnden att vidta nödvändiga
åtgärder för att nå en budget i balans.

Ekonomistyrning
Samlat driftunderskott summeras till 24,6 mnkr, exklu
sive överskott hos en del nämnder är driftsunderskottet
32,5 mnkr.
I analysen kring de ekonomiska utmaningarna 2019
bör även belysas att av underskottet på 32,5 mnkr föl
jer ungefär 29 mnkr med in i 2019 i form av ökade kost
nader och volymer från 2018. Därutöver finns ett antal
kostnads- och volymförändringar som sker 2019, vilka i
olika grad inneburit besparingar hos nämnderna.

Strukturutmaningar
Kommunens nämnder har de tre senaste åren redovisat
underskott om 86,2 mnkr, i genomsnitt 28,7 mnkr per
år. Den främsta framgångsfaktorn för en stabil ekonomi
är att kommunens nämnder och dess kärnverksamhet
drivs på de anslag kommunfullmäktige har fastställt.
En avvikande budgetföljsamhet riskerar att både på kort
men framförallt på lång sikt urholka kommunens eko
nomi och handlingsutrymme.
För att hantera kommunens strukturella utmaningar
beslutades med en bred politisk majoritet den politiska
handlingsplanen Effekt i juni 2017 som ska ha fått fullt
genomslag till år 2020. Handlingsplanen togs fram för
att hantera det underliggande strukturella underskottet
och ge stabilitet över kommande mandatperioder i syfte
att skapa bra grundförutsättningar för kommande år.
Detta ska ske genom en förbättrad ledning och styrning
i hela kommunkoncernen.
För att möta den demografiska utmaningen måste
kommunens nettokostnadsökning minskas. Handlings
planen Effekt handlar inte om att rädda enskilda års
budgeterade resultat utan att ställa om Alingsås kom
mun inför de kommande ekonomiska utmaningarna.

Grovt räknat motsvarar ”värdet” av handlingsplanen
Effekt cirka 100 mnkr i sänkta nettokostnader
över tid. Handlingsplanen är ett sätt att möta fram
tida utmaningar utan generella nedskärningar under
planperioden. Uppföljningen som gås igenom nedan
indikerar att planens uppskattade ”värde” ligger i linje
med vad som prognostiserats tidigare.
Stärkt ekonomistyrning handlar i princip om hur kom
munen behöver stärka och strukturera sin styrning och
ledning på alla nivåer i organisationen. Grundläggande
är tydliga beslut och ett konkret regelverk, men därutöver
även praktisk hantering och rådande organisationskultur.
De tio punkterna med åtgärder är det samlade behovet
av åtgärder som ska ge effekt på kort och lång sikt. Punkt
erna är inbördes beroende av varandra och ska därför
hanteras i ett samlat grepp. Den röda tråden mellan samt
liga uppdrag är att förbättra ledning och styrning, både
inom enskilda förvaltningar inom kommunen men även
inom kommunkoncernen som helhet. Det går inte att
särskilja enskilda uppdrag i handlingsplanen utan upp
dragen ska ses som en helhet då de på ett tydligt sätt
förutsätter varandra.
För att Alingsås ska kunna utvecklas enligt beslutad
riktning krävs en högre resultatnivå än historiskt för att
klara av de stora investeringar som väntar kommande år.
Om resultatnivån inte kan säkerställas behövs en omprio
ritering av nu beslutat tillväxtprogram 2019–2028 och
sannolikt en lägre ambitionsnivå vad gäller kommande
investeringar, tillväxtmöjligheter och riktade satsningar.
För att kunna genomföra beslutat tillväxtprogram
behöver kommunen och de kommunala bolagen arbeta
samlat med en gemensam syn och planering.
Handlingsplanens fokus är stärkt ekonomistyrning
där målet är att bromsa den höga kostnadsökning
Alingsås kommun haft de senaste åren. Genom ett
koncernövergripande perspektiv stärks kommunens
ekonomiska ställning.
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Investeringsredovisning
(mnkr)

Budget
2018

Årsbokslut Avvikelse budget -

Årsbokslut

2018

årsbokslut

2017

Vård- och äldreomsorgsnämnden

3,3

3,1

0,2

2,8

Socialnämnden

2,0

1,6

0,4

2,5

Utbildningsnämnden

2,1

3,8

– 1,7

1,1

Barn- och ungdomsnämnden

4,1

3,6

0,5

3,7

Kultur- och fritidsnämnden

7,0

6,3

0,7

4,7

Miljöskyddsnämnden

0,5

0,0

0,5

0,0

Samhällsbyggnadsnämnden

2,6

2,6

0,0

1,1

Kommunstyrelsen

37,1

9,4

27,7

33,7

Fastigheter

5,0

4,1

0,9

3,6

Överförmyndarnämnden

0,0

0,0

0,0

0,0

Teknisk förvaltning

31,4

27,9

3,5

16,1

Summa skattefinansierad verksamhet

95,0

62,3

32,7

69,3

6,6

6,8

– 0,2

7,3

VA

69,6

47,3

22,3

54,8

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

76,2

54,1

22,1

62,1

171,2

116,4

54,8

131,4

Avfall

Totalt kommunen

Investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 171,2 mnkr
och utfallet per helår uppgår till 116,4 mnkr, v ilket är
54,8 mnkr under budget och 15 mnkr lägre än 2017.
Både de skattefinansierade och de intäktsfinansierade
verksamheterna understiger budget. I år uppnås en
lägre investeringsgrad än 2017. Det är viktigt att kommunen efterlever planerade investeringsplaner för att
få en balanserad investeringsvolym. Arbetet med att
investera enligt budget pågår inom alla nämnder och
generellt är budgetföljsamheten god. Kommunstyrelsen
och VA har haft svårt att nå upp till planerade nivåer
då många p
 rojekt är svårbedömda över tid samt att
marknadsläget är sådant att det i vissa fall har varit
svårt att få in anbud.
Vård- och äldreomsorgsnämnden redovisar ett utfall
om 3,1 mnkr, vilket är 0,2 mnkr lägre än b udgeterat
men 0,3 mnkr högre än 2017. Avvikelsen mot årets
budget beror på lägre investeringar i inventarier än
budgeterat.
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Socialnämnden redovisar ett utfall om 1,6 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än budgeterat. Förklaringen till
utfallet är främst lägre investeringar i inventarier än
budgeterat. Investeringarna har minskat med 0,9 mnkr
jämfört med 2017, vilket beror på att större investeringar till nya verksamhetslokaler gjordes under 2017.
Investeringar som har skett 2018 är bland annat installation av sprinklersystem, uppdatering av lås- och
larmsystem och konferensrum som har utrustats med
IT-utrustning.
Utbildningsnämnden redovisar ett utfall om
3,8 mnkr, vilket är 1,7 mnkr högre än budgeterat och
2,7 mnkr högre än 2017. Utbildningsnämndens invest
eringsbudget utökades 2018 från 1,1 mnkr (2017)
till 2,1 mnkr på grund av investeringsbehovet inom
Alströmerg ymnasiet samt behov av säkerhetsåtgärder
inom samtliga verksamheter. Utfallet förklaras av att
nämnden genom externa medel har genomfört ytter
ligare investeringar om 1,8 mnkr. Utförda investeringar är lokalanpassningar på integrationsavdelningen,
projektor till Alströmerteatern, investeringar i lokaler
vid Alströmergymnasiet och maskininköp för att starta
upp plåt- och svetsutbildning inom Campus.

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett utfall
om 3,6 mnkr, vilket är 0,5 mnkr lägre än budgeterat.
Skillnaden mellan 2017 och 2018 är liten och invest
eringarna som skett är reinvesteringar i form av möbler
och projektorer.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett utfall om
6,3 mnkr, vilket är 0,7 mnkr lägre än budgeterat. Den
största investeringen under 2018 avser Nolhaga Parkbad
med en budget om 4,6 mnkr och där utfallet blev 4,1
mnkr. Övriga större investeringar har varit upprustning
av lekplats i Gräfsnäsparken, Arena Elva, lärmiljöer
och sociala ytor på Kulturskolan samt tillgänglighets
anpassat Gerdskens badplats. Totalt sett användes 90
procent av investeringsbudgeten med ett utfall på 6,3
mnkr, vilket är 1,6 mnkr högre än under 2017 där Nolhaga Parkbads investeringar står för ökningen.
Miljöskyddsnämnden redovisar ett utfall om 0 mnkr,
vilket är 0,5 mnkr lägre än budget. Budgeterade medel
på 0,5 mnkr avser nytt ärendehanteringssystem. Ärende
hanteringssystemet har inte kunnat installeras under
2018 och investeringen kommer att göras i början av
2019.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett utfall om
2,6 mnkr, vilket är i nivå med budget. Nämnden har
investerat främst i primärkarta och laserskanning samt
nytt ärendehanteringssystem. Jämfört med 2017 har
investeringarna ökat med 1,5 mnkr, vilket beror på att
investering för laserskanning inte kunde genomföras
under 2017.
Kommunstyrelsen redovisar ett utfall om 9,4 mnkr,
vilket är 27,7 mnkr lägre än budgeterat och 24,3 mnkr
lägre än 2017. Avvikelsen beror främst på att invester
ingarna inom exploateringsområdet Stadsskogen har
blivit förskjutna till 2019 och att investeringen avseende fotbollsplaner ej är genomförd på grund av avslagen strandskyddsdispens. Andra anledningar till
avvikelsen mot budget är lägre investeringar avseende
digitalisering och IT-infrastruktur.

Fastigheter redovisar ett utfall om 4,1 mnkr, vilket
är 0,9 mnkr lägre än budgeterat men 0,6 mnkr högre
än 2017. Under året har fasadrenoveringen av Nolhaga
slott avslutats och investeringskostnaderna blev något
lägre än förväntat. Den planerade ombyggnationen
av Turbinhuset kommer inte att genomföras på grund
av husets kulturvärde. Under hösten 2018 påbörjades
ombyggnad av café och toaletter i Alingsåsparken. Projektet följer plan och väntas vara klart i april 2019.
Teknisk förvaltning redovisar ett utfall om 27,9 mnkr,
vilket är 3,5 mnkr lägre än budget. Att investeringsgraden har ökat beror främst på nyanställningar och
bättre planering. Marknadsläget gör också att det har
varit svårt att få anbud på upphandlade projekt i vissa
fall, vilket har påverkat utfallet. De största skillnaderna
jämfört med budget återfinns i projekten för GC-bana
Kristineholmsvägen och GC-bana Kavlåsvägen som
överstiger budget med 5,0 mnkr totalt medan andra
projekt inte har kunnat starta eller blivit billigare.
Avfall redovisar ett utfall om 6,8 mnkr, vilket är 0,2
mnkr högre än budget. Avvikelsen beror på att behovet av kärl är ungefär 1,0 mnkr per år medan budgeten
uppgår till 0,5 mnkr för kärl, detta avspeglas i investeringsplanen i den kommande flerårsstrategin. Hallen
Måsen har färdigställts under 2018 och det har tillkommit ej budgeterade kostnader i projektet.
VA redovisar ett utfall om 47,3 mnkr, vilket är
22,3 mnkr lägre än budgeterat. Den enskilt största
avvikelsen på 9,4 mnkr beror på att delar av VA-
utbyggnaden i Skämningared/Svanvik skjutits fram
till år 2019 samt kommer att utföras till en lägre total
kostnad än budgeterat. En annan betydande avvikelse,
uppgående till 6,1 mnkr, beror på att budgeterat arbete
för byggnation av ny rötkammare vid avloppsrenings
verket i Nolhaga har skjutits framåt i tiden. Investeringen ingår i området reinvesteringar där även flera
andra budgeterade investeringsprojekt senarelagts på
grund av resursbrist under året vid kommunens vattenoch avloppsreningsverk.
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Upplysningar om
redovisningsprinciper
Årsredovisningen är till stor del upprättad i enlighet
med lagen om kommunal redovisning och rekommend
ationer från Rådet för kommunal redovisning vilket
bland annat innebär att:
• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo
göras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
• Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
• Skulder har upptagits till de belopp varmed de
beräknas flöda ut.
• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings
värde där inget annat anges.
• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed.
• Värdering av placeringar har gjorts post för post till
det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde.

Väsentliga avsteg från gällande
lagstiftning
Alingsås kommun övergick i samband med delårsbok
slutet 2017 till att redovisa pensionsförpliktelserna enligt
fullfondsmodellen, vilket innebär att ansvarsförbindelsen
lyfts in i balansräkningen som en avsättning. Enligt Lag
(1997:614) om kommunal redovisning ska en förpliktelse
att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998
inte tas upp som skuld eller avsättning.
Alingsås kommun följer inte lagen om a llmänna
vattentjänster (2006:412). Lagstiftningen ställer bland
annat krav på att Va-verksamheten från och med
redovisningsåret 2007 skall särredovisas från annan
verksamhet. Detta innebär bland annat att resultat- och
balansräkningar skall redovisas särskilt för verksamheten.
Alingsås kommun har inte lyckats leva upp till lagens
krav, vilket bland annat innebär att någon separat balans
räkning för Va-verksamheten inte finns uppställd.
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Förändrade redovisningsprinciper
under året
Inga förändringar sedan årsbokslut 2017.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före
kommer i egen not, se not 9. För att en post ska betrak
tas som jämförelsestörande, ska posten uppgå till ett
väsentligt belopp samt vara av sådant slag att den inte
förväntas inträffa ofta eller regelbundet.

Intäkter

Skatteintäkter
Skatteintäkter och statsbidrag baseras i årsbokslut på
SKL:s prognos från december, cirkulär 18:66. Ingen
förändring har skett för slutavräkning skatt i senast
publicerade skatteprognos från SKL.
Övriga intäkter
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som
en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga
skulder och periodiseras över objektets nyttjandeperiod.
Markförsäljningar redovisas som kortfristig skuld till
dess att resultatföring sker.

Kostnader

Avskrivningar och avskrivningstider
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar sker
linjärt, det vill säga med ett belopp som är lika stort
under objektets beräknade nyttjandeperiod. På till
gångar i form av mark, konst och pågående arbeten
görs emellertid inga avskrivningar.
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kom
munen: 3, 5, 10, 20, 33, 50 år. Exempel på olika avskriv
ningstider är: inventarier, maskiner och IT-utrustning
3–10 år, fordon 5–10 år, gator och vägar 33 år samt
VA-ledningar 50 år.

Typ av anläggningstillgång

Avskrivningstid

Datorer

3–5 år

Maskiner såsom ismaskiner, plogar, grävmaskiner, symaskiner, gräsklippare

10–20 år

Inventarier såsom kontorsmöbler, larm- och vårdutrustning, klimatanläggning

5–20 år

Bilar och andra transportmedel

5–20 år

Förbättringsutgift på annans fastighet

5–10 år

Konst

Obegränsad livslängd

Övriga inventarier såsom trafiksignaler, lekställningar, övervakningssystem

5–15 år

Immateriella anläggningstillgångar

3–5 år

Mark

Obegränsad livslängd

Verksamhetsfastigheter såsom skolor, barnstugor, simhallar

33–50 år

Verksamhetsfastigheter såsom förrådsbyggnader och baracker

10–33 år

Markanläggningar såsom vatten- och avloppsledningar, gator, markarbeten

20–50 år

Naturreservat

Obegränsad livslängd

Bostadshus

20–33år

Från och med 2016 tillämpas komponentavskrivning på
gator och VA på nya investeringar. Mall för komponent
indelning med tillhörande anvisningar finns framtagen
i samråd mellan kommunledningskontoret och tekniska
förvaltningen. Mallen utgörs av huvudgrupp med till
hörande komponenter, avskrivningstid samt bedömd
andel av investeringen. Mallen tillämpas i de flesta fall,
men det åligger ansvarig projektledare att för varje enskilt
projekt göra en bedömning. Detta kan ske utifrån exem
pelvis hur trafikerad gatan är, vilka markförhållanden
som råder etc. Avskrivningstiderna för VA varierar
mellan 10–50 år. Avskrivningstiderna för gata varierar
mellan 0–80 år.

Gränsdragning mellan kostnad
och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som
en anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen
för mindre värde. Gränsen för mindre värde är 10 000
kronor för varje enskild investering.
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Tillgångar

Immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits
till anskaffningsvärdet efter avdrag för verkställda avskriv
ningar/nedskrivningar. Planenliga avskrivningar har
beräknats på objektens anskaffningsvärden.
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller inne
hav med en nyttjandeperiod om minst
3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet
överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre
värde är 10 000 kr.
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp
som en förutbetald intäkt och periodiseras över anlägg
ningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så
att de reducerade det bokförda värdet. Korrigering för
investeringsbidrag före 2012 har inte gjorts.
Finansiella anläggningstillgångar
Samtliga aktier och andelar är värderade till det lägsta
av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.
Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter redovisas som en omsättnings
tillgång. Försäljning av tomter tillgodogörs/belastar
löpande resultatet och osålda tomter redovisas som
omsättningstillgångar.
Kommunens överskottslikviditetsportfölj är klassific
erad som en omsättningstillgång. Portföljens förvalt
ning regleras i av fullmäktige antagna finansriktlinjer
(KF § 148 Dnr 2016.006 KS 070). Samtliga placerings
medel är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet
och marknadsvärdet.

Avsättningar

Pensioner
Från och med 1998 redovisades avtalspensionerna enligt
den så kallade blandmodellen, vilket innebar att samtliga
pensioner intjänade till och med den 31 december 1997
lyftes ur balansräkningen och redovisades som en ansvars
förbindelse. Utbetalning av ansvarsförbindelse redovisades
som en kostnad i resultaträkningen. De pensioner som
intjänats från och med den 1 januari 1998 redovisades
som en verksamhetskostnad under intjänandeåret och
som en avsättning i balansräkningen. Från och med
2001 ingår även löneskatten. Utbetalningen av den
avgiftsbestämda ålderspensionen sker året efter intjän
andet för KAP-KL. För anställda med AKAP-KL sker
utbetalningen kvartalsvis från och med 2018. Under 2018
har utbetalningen skett i september och december. Den
avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas därför inte som
en del av avsättningen utan återfinns bland de kortfristiga
skulderna. Garantipensioner redovisas som en avsättning i
balansräkningen det år de blir kända. Pensionsförplikt
elserna är beräknade av KPA Pension.
Från och med delårsbokslutet 2017 övergick Alingsås
kommun till att redovisa pensionsförpliktelserna enligt
fullfondsmodellen, vilket innebär att ansvarsförbindelsen
lyfts in i balansräkningen som en avsättning.
Från och med 2014 resultatförs avkastning, ned
skrivningar och reavinster/förluster.
Deponi
Avsättningar för Bälinge deponi görs årligen för att kunna
reglera förpliktelsen på balansdagen. Den årliga avsätt
ningen sker enligt den prognos för nyttjande som finns
för deponin. Någon ytterligare avsättning har inte skett
under 2018. Senaste beräkningen visar att kommunen
först behöver nyttja återställningsfonden från och med
år 2074. Kostnader för återställande av Mjölsered deponi
bokades upp 2016. Inga nya beräkningar har skett utöver
tidigare beräkningar. Kommunen har påbörjat projekte
ring för sluttäckning av deponin. Uppdrag finns att inven
tera eventuella okända deponier.
Övriga avsättningar
Avsättningar har tagits upp till det belopp som bedöms
krävas för att reglera förpliktelser i framtiden.
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Sammanställd redovisning

Allmänt
Den sammanställda redovisningen är ett sammandrag
av kommunens, räddningstjänstförbundets och bolags
koncernens resultat- och balansräkningar samt kassa
flödesanalyser. I den kommunala koncernen ingår samtliga
bolag och kommunalförbund som kommunen har minst
20 procent inflytande i.
Konsolideringsprinciper
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt
förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna
kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan
tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras
i sin helhet. Internvinster inom kommunkoncernen
elimineras i sin helhet.
Interna poster av väsentlig betydelse har eliminerats.
Obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt
har redovisats som eget kapital.
Effekter av övergång till BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
Från och med 2014 tillämpar bolagen inom kommunen
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3). De förändrade redovisningsprinciperna har haft
påverkan på redovisningen av de materiella anläggnings
tillgångarna i bolagen. Materiella anläggningstillgångar
har delats upp på betydande komponenter när kompo
nenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Kompo
nenterna skrivs av på mellan 5–100 år. Avskrivningsbart
belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett
beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning
sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
Underhållskostnader redovisas efter övergången till K3

som aktiverade förbättringsarbeten i de fall standard
höjande åtgärd skett. I de fall där väsentliga utbyten
skett av befintlig komponent redovisas dessa åtgärder
som investering. De nya redovisningsprinciperna har
inneburit att avskrivningskostnaderna i fastighetsbolagen
har ökat och underhållskostnaderna har minskat. Til�
lämpningen av K3 har även inneburit att elcertifikat
redovisas som immateriella omsättningstillgångar.
Eftersom kravet på komponentavskrivning från och
med år 2014 även finns med på den kommunala redovis
ningen, har de förändringar som gjorts i bolagen slagit
igenom i den sammanställda redovisningen. Föränd
ringen i bolagens redovisning har gjorts via en omräkning
av jämförelsetal för tidigare år. Motsvarande förändring
har i den sammanställda redovisningen redovisats på år
2014 som en tillkommande eller avgående post i berörda
noter och som en förändring av eget kapital.
Avskrivningstider för ABAR-koncernen framgår av
årsredovisning för koncernen AB Alingsås Rådhus.

Avsättningar
Pensionsskulden hanteras olika i kommunkoncernen.
Kommunen, Alingsås Energi Nät AB och Alingsås och
Vårgårda Räddningstjänstförbund är med i KPA och
redovisar således skulden i balansräkningen. I energi
bolaget har, för dem som ej gått i pension, pensions
skulden lösts från KPA och placerats i SPP LIV AB.
Fabs AB och AB Alingsåshem avsätter också medel till
SPP i ett så kallat premiesystem.
Rådet för kommunal redovisning meddelade i sin
rekommendation nr 8 2001 att den uppskjutna skatte
skulden som utgör en del av förvärvade eller genererade
obeskattade reserver ska redovisas och klassificeras som en
avsättning. Detta sker från och med 2001 i Alingsås kom
muns sammanställda redovisning.
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