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ORGANISATION

Politisk organisation
Politisk organisation

Aktiebolaget
Alingsås Rådhus
(ABAR)

AB Alingsåshem

Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB
(FARAB)

Alingsås och Vårgårda
Räddningsstjänstförbund (AVRF)

Fabs AB

Energikoncernen
Alingsås Energi
Nät AB

Alingsås Energi AB

Kommunfullmäktige
KF

Kommunrevisorerna

Valberedningen

Barn- och
ungdomsnämnden

Kultur- och
utbildningsnämnden

Miljöskyddsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Vård- och
omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Valnämnden

Kommunstyrelsen

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Kultur- och
utbildningsförvaltningen

Miljöskyddskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Socialförvaltningen

Vård- och
omsorgsförvaltningen

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret

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

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

De fem fokusområdena är:

Vackra miljöer
Livskvalitet
Experimentlust
Omställning
Tillsammans
Vackra miljöer

Tillsammans
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Livskvalitet

Omställning

Experimentlust
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Prioriterade mål,
indikatorer och uppdrag
Vårbokslutet är årets första avstämning av kommunfullmäktigs flerårsstrategi 2019-2021. Här
ges en samlad bild av nämndernas planering i
förhållande till flerårsstrategin. Status och prognos för samtliga uppdrag som riktats till kommunens nämnder av kommunfullmäktige redovisas
i vårbokslutet. I samband med årsredovisningen
kommer en fullständig uppföljning och analys av
resultat göras. Med utgångspunkt i nämndernas
vårbokslut görs den samlade bedömningen att

kommunens verksamheter fortlöper som planerat.
De prioriterade målen med dess tillhörande
indikatorer stakar ut den politiska målsättningen
för utvecklingen av kommunens verksamheter. I
flerårsstrategi 2019-2021 har kommunfullmäktige beslutat om tolv prioriterade mål med 40
tillhör-ande indikatorer. Indikatorerna är mått
som tillsammans identifierats avgöra uppfyllelsen
av de prioriterade målen. Samtliga nämnder har
brutit ned kommunens prioriterade mål och in-
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dikatorer till åtaganden med tillhörande nyckeltal i enlighet med kommunens styrmodell. Med
utgångspunkt i nämndernas vårbokslut fortlöper
arbetet med åtaganden och nyckeltal i stort sett
enligt plan. Fullmäktiges indikatorer följs dock
först upp i årsbokslutet, då de är mått som i nästan samtliga fall endast tas fram årsvis. I stort sett
alla åtaganden som identifierats av nämnderna
bedöms genomföras under året. Endast ett fåtal
åtaganden prognosticeras att inte bli genomförda
under året där de flesta är hänförliga till kommunstyrelsen och beror främst på resursbrist och
att andra frågor, däribland Tillväxtprogrammet,
har haft större fokus. I något fall beror det på att
åtagandet är avhängigt statliga ställningstaganden
som försenats.
Utöver prioriterade mål med tillhörande indikatorer har kommunfullmäktige beslutat om 61
uppdrag, riktade till kommunens nämnder och
helägda bolag att genomföra under 2019. Status,
planering och prognos för uppdragen redovisas i
vår-, delårs- och årsbokslut. Vid tidpunkten för
vårbokslutet bedöms samtliga uppdrag bli genomförda under året utom två.
Kommunens verksamhet,
åtaganden och intern kontroll

I nämndernas vårbokslut lyfts utmaningar, påverkansfaktorer, pågående projekt och förbättringsområden fram. Även nämndernas respektive
åtaganden följs upp. Nedan följer ett urval av
aktiviteter och omständigheter som framförts i
nämndernas vårbokslut.
Ekonomiskt stramt läge
manar till omställning

Kommunens ekonomiska läge har och kommer
att stramas åt ytterligare kommande år, ett läge
som delas med Sveriges övriga kommuner. Kommunerna är i början av en period med stora krav
på omställning till följd av bland annat ett ökat
demografiskt tryck och minskade skatteintäkter.
Kommunens nämnder arbetar nu hårt för att effektivisera sin verksamhet och flera nämnder har
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antagit handlingsplaner för att klara av den ekonomiska omställningen och fortsatt leverera en
god välfärd men med knappare resurser.
Digitaliseringsresan fortsätter

En stor del i omställningsarbetet mot en effektivare verksamhet består i att finna digitala lösningar
som kan minska behovet av administration och
effektivisera arbetet. Flertalet sådana lösningar är
på plats eller planeras under året. Till exempel har
en digital reception införts inom samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens verksamheter,
vilket minskat behovet av att bemanna receptionen. Inom flera av kommunens verksamheter införs nya ärendehanteringssystem som ett led i att
effektivisera handläggningsprocessen. Glädjande
nog har verksamheten vid Alströmergymnasiet
nominerats till Guldtrappan, som är en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän
som ligger i framkant vad gäller skolutveckling
i en digital samtid. Kommunstyrelsen har vidare
avsatt 5 miljoner kronor per år över en femårsperiod för kommunövergripande IT-investeringar
med start 2019.
Stort fokus på samhällsbyggnad

Kommunen kraftsamlar för att verkställa Tillväxtprogrammet, råda bot på rådande bostadsbrist och
utveckla nödvändig infrastruktur. Detta ställer
stora krav på kommunens plan- och bygglovsavdelning, där ett verksamhets- och metodutvecklingsarbete pågår i syfte att effektivisera handläggningsprocesserna. Behov av att kraftsamla inom
planverksamheten har identifierats för att ytterligare kunna påverka effektiviteten inom bygglovsverksamheten och genomföra Tillväxtprogrammet.
Synergier utnyttjas inom,
mellan och utanför verksamheter

I ett läge med ett ökat demografiskt tryck och
knappare resurser krävs att resurserna som finns
i verksamheterna utnyttjas på ett optimalt sätt.
Detta har manat kommunens verksamheter till
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att finna kreativa samverkansformer både inom
de egna verksamheterna men även tillsammans
med exempelvis den civila sektorn och näringslivet. Detta sker i stor utsträckning kring gruppen nyanlända, där exempelvis en plan för förvaltningsövergripande arbetsmetoder håller på att
tas fram inom ramen för BUS (Barn och unga i
samverkan) och där det civila samhället, genom
konceptet SFI-basic, är involverade i introduktionsprogram för nyanlända som ännu inte fått
personnummer, är föräldralediga eller av någon
annan anledning ännu inte påbörjat ordinarie
SFI-studier.
Heltidsresan

En viktig faktor för att klara av kommande års
kompetensförsörjning är att möjliggöra för medarbetare att arbeta heltid i större utsträckning än
idag. Kommunen arbetar för att verkställa den så
kallade heltidsresan och under våren har särskilt
viktiga faktorer för det fortsatta arbetet identifierats genom omvärldsbevakning och SWOTanalyser. Arbetet bedrivs främst inom vård- och
omsorgsförvaltningen där den största andelen
deltidsarbete återfinns.
Intern kontroll

Kommunens nämnder ska i enlighet med styrmodell och tillhörande anvisningar upprätta en
internkontrollplan i syfte att samla riskområden
som ska kontrolleras och hållas under uppsikt
under året. Internkontrollplanen har sin utgångspunkt i nämndernas väsentlighets- och riskanalys,
där riskerna identifieras och värderas utifrån hur
stor sannolikheten är att risken inträffar samt utifrån hur stor konsekvensen blir ifall den inträffar.
Samtliga nämnder har i samband med antagen
flerårsstrategi genomfört och dokumenterat en
risk- och väsentlighetsanalys samt upprättat en
internkontrollplan innehållandes de risker som
identifierats inför 2019. I nämndernas vårbokslut
framgår att arbetet med internkontrollpunkterna
fortlöper som planerat. Samtliga kontrollpunkter
som beslutats att kontrollera inför vårbokslutet

har kontrollerats och har inte påvisat större avvikelser. Några risker bedöms vara betydande i verksamheterna med stor sannolikhet att de inträffar.
Dessa återfinns i internkontrollplanen framför
allt för att hållas under kontroll under året och
möjliggöra att följa utvecklingen inom området.
God ekonomisk hushållning ur
ett verksamhetsperspektiv

Verksamhetsperspektivet av en god ekonomisk
hushållning avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för
en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa
detta måste det finnas ett klart samband mellan
resurser, prestationer, resultat och effekter. Kommunfullmäktige har i flerårsstrategi 2019-2021
pekat ut tolv prioriterade mål med tillhörande
indikatorer. Därutöver har fullmäktige tilldelat
kommunens nämnder och bolag sammantaget
61 uppdrag. Utifrån nämndernas vårbokslut kan
konstateras att arbetet med nämndernas åtaganden och uppdrag fortlöper enligt plan. Ett fåtal
åtaganden bedöms inte kunna uppfyllas under
året och endast två uppdrag bedöms ej genomföras. Prognosen är att den absoluta merparten av
nämndernas åtaganden och uppdrag kommer att
vara genomförda vid årets slut. Vid tidpunkt för
vårbokslutet har emellertid inga resultat för indikatorerna kunnat redovisas. Därför kan ingen
bedömning av god ekonomisk hushållning göras
i detta bokslut. Indikatorernas utfall redovisas i
årsbokslutet, varför en bedömning av god ekonomisk hushållning kan göras först då.
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Uppdrag
Kommunfullmäktige har i Flerårsstrategi 2019–
2021 för Alingsås kommun identifierat ett antal
uppdrag riktade till nämnderna. Nedan redovisas
nulägesstatus samt prognos avseende genomförande per 2019 för respektive uppdrag. Sammantaget
har fullmäktige gett kommunens samlade nämnder och bolag 61 uppdrag. De kommunala bolagens arbete med uppdragen kommer att följas upp
i delårsbokslutet. Vid tidpunkten för vårbokslutet
prognostiseras endast två av uppdragen inte kunna
genomföras till årets slut. Detta beror i båda fall på
yttre faktorer som begränsar kommunens möjlighet
att genomföra dem. Kommunfullmäktige har även
riktat vissa uppdrag till samtliga nämnder. I texten
avseende dessa uppdrag görs ett urval av aktiviteter
och åtaganden som nämnderna arbetar med för att
genomföra uppdraget.

Följande uppdrag bedöms bli genomförda under 2019:
Samtliga nämnder får i uppdrag att öka extern
medfinansiering, exempelvis från EU, om det
inte medför bestående kostnader

Kommunstyrelsen får i uppdrag att informera
företag om upphandlingsförfarandet för att
underlätta för fler att delta i upphandlingar

Status

Status

Påbörjad

Kommunens nämnder bevakar och söker externa
medel i flera fall där det finns att tillgå. I några fall
har medel erhållits, exempelvis från Skolverket avseende introduktionsprogram. Fler ansökningar
planeras under året och i några fall undersöks möjligheten till att samverka med andra kommuner i
syfte att gemensamt finansiera det aktuella projektet.
De flesta nämnder bedömer att uppdraget kommer
genomföras under året.
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Påbörjad

Kommunstyrelsen har påbörjat arbetet med att informera om upphandlingsförfarandet i olika forum,
vilket kommer att fortsätta under året.
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa
ökad tillgång på såväl bostads- som verksamhetsmark
Status

Påbörjad

Kommunstyrelsen beslutade om planprioritering i
början av året. Uppstart av Tillväxtprogrammet är
påbörjat genom att projektgrupper har tillsatts för
genomförandet. Förslag till riktlinjer för planprioritering kommer att presenteras efter sommaren i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden. Planen är
att fullfölja genomförandet av Tillväxtprogrammet
utifrån programmets målbild.

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

Påbörjad

Kommunstyrelsens främsta strategi för att underlätta för företagen har varit projektet ”Förenkla - helt
enkelt”. Projektet har pågått i drygt ett år och har
innehållit flera utbildningsdagar för personal från
kommunens olika förvaltningar, i synnerhet de som
möter företagare i arbetet. Personalen har deltagit
i att ta fram konkreta förslag på vad kommunen
kan förbättra i sin service gentemot företag och hur
det kan göras. Åtta fokusområden har tagits fram utifrån drygt 200 förbättringsförslag som uppkommit
under projektet. De åtta fokusområdena ska nu arbetas vidare med i olika arbetsgrupper för att ytterligare konkretisera hur kommunen kan utvecklas.
Verkställandet är beräknat till hösten.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att
undersöka hur man kan möjliggöra fler privata
initiativ till byggnation av mindre och billiga
lägenheter
Status

Påbörjad

Samhällsbyggnadsnämnden har inlett en översyn av
planprocessen och exploateringsprocessen. En dialog och samverkan har inletts mellan planenheten på
samhällsbyggnadskontoret och kommunlednings-

kontorets exploateringsenhet samt påbörjat utvecklandet av forumet Gemensam beredning.

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
inom ramen för det kommunala uppdraget effektivisera bygglovshanteringen
Status

Påbörjad

Samhällsbyggnadsnämnden vidtar en rad olika aktiviteter i syfte att effektivisera bygglovshanteringen. En handläggarhandbok är under upprättande
som ska vara ett stöd i handläggningsprocessen.
Samtidigt pågår en renodling av de olika yrkesrollerna på bygglovsenheten. Ett arbete för att förbättra
service och bemötande pågår genom att se över och
aktualisera information på hemsidan samt genom
ett utökat samarbete med kommunens företagslots.
Därutöver har förstärkning i form av externt konsultstöd erhållits.

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

Påbörjad

Debiteringsgraden inom planverksamheten följs upp,
analyseras och bryts ned månadsvis för att kunna ge
beslutsunderlag till chefen för verksamheten. Inom
bygglovsverksamheten har ett arbete påbörjats för att
på motsvarande sätt kunna ta fram siffror och beslutsunderlag.

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
säkerställa att byggherredriven planprocess
genomförs och blir effektiv
Status

Påbörjad

En byggherredriven detaljplan är antagen under
perioden. Samhällsbyggnadsnämnden planerar att
utvärdera genomförda byggherredrivna planprocesser under hösten samt etablera en kunskaps- och
erfarenhetsbank för byggherredrivna planprocesser.
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Ett erfarenhetsutbyte ska inledas tillsammans med
Härryda kommun under sommaren och planering
finns för att hemsidan ska utvecklas till att vara ett
verktyg för byggherredriven planprocess.

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

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
utforma mer flexibla detaljplaner i enlighet
med tillväxtprogrammets intentioner

Samhällsbyggnadsnämnden håller på att ta fram ett
handläggarstöd i form av en handläggarhandbok
innehållandes styrande rutiner och mallar. Därutöver är en modell för målstyrning på volym under
uppbyggnad och beräknas införas vid månadsskiftet
augusti-september.

Status

Påbörjad

Uppdraget genomförs genom att detaljplanerna i
kommunens fyra tillväxtprojekt ska utformas som
flexibla detaljplaner. Utrymme ska ges för större arkitektonisk generositet vid detaljplanering av nya
områden och fler användningsområden ska möjliggöras där det är möjligt.

Status

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
undersöka möjligheterna för att på sikt bygga
en hållplats vid Lövekulle för pendeltåg och
bussar
Status

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
öka dialogen med Västtrafik för att undersöka
möjligheterna till utökade turer med kollektivtrafiken
Status

Påbörjad

Samhällsbyggnadsnämnden för kontinuerlig dialog
med Västtrafik, där frågor om möjligheterna till utökade turer med kollektivtrafiken har tagits upp.

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att i dialog med exploatörer undersöka vilka
mindre bostadsprojekt på planlagd mark som
finns i dag, i syfte att prioritera och snabbbehandla dem för att få fler bostäder på plats

Påbörjad

Färdig

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit upp frågan om
en hållplats vid Lövekulle för pendeltåg och bussar
med Västtrafik. I dagsläget finns inga sådana planer
från regionen på grund av kapacitetsbrist på banan, i
nuläget finns inte heller tillräckligt med resandeunderlag. Uppdraget bedöms genom dessa aktiviteter
vara genomfört.

Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt
samarbete med marknadens intressenter,
genomföra en snabbare och effektivare planoch exploateringsprocess
Status

Påbörjad

En dialog om hur kommunen ska arbeta med marknadens intressenter är påbörjad och fortlöper. En
Sedan årsskiftet har en dialog förts mellan samhälls- särskild dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott
byggnadsnämndens ordförande och exploatörer om angående tillväxtområdena kommer att ske i slutplanerade bostadsprojekt som kräver planändring, i et av maj månad. Därtill har en översyn av plan-,
syfte att prioritera och snabbehandla dem för att få bygglovs- samt exploateringsprocessen påbörjats i
fler bostäder på plats. Planering finns för att göra en syfte att förbättra möjligheterna till parallella proinventering av outnyttjad planlagd mark för bostads- cesser för att därigenom effektivisera exploateringsändamål, även det i syfte att prioritera och snabb- verksamheten. Planering finns för att utveckla och
behandla mindre bostadsprojekt för att få fler bostä- marknadsföra e-tjänsten inom exploatering samt att
inkludera externa aktörer tidigt i processen utifrån
der på plats.
Status
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de olika tillväxtområdenas förutsättningar och därefter stämma av med kommunstyrelsen. Olika arenor
för dialog genom exempelvis Näringslivsrådet och
fastighetsägarföreningen har etablerats.

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

Kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB ges i
uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för
ombyggnation och eventuell tillbyggnation av
nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en
isyta.
Status

Påbörjad

En process för att ta fram en plan för ombyggnation
och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall har
påbörjats av förvaltningschefen för kultur- och utStatus
Påbörjad
bildningsförvaltningen, VD för Fastighetskoncernen
Kommunstyrelsen har påbörjat ett arbete med att Alingsås Rådhus AB samt kommunens tillväxtchef
finna den politiska viljeinriktningen avseende fram- och ekonomichef. För att kunna planera för fortsatt
tiden för E20 samt Västra Stambanan och i maj må- hantering av uppdraget har denna grupp tagit fram
nad ska möten mellan kommunstyrelsen och sam- en plan som kommunstyrelsen bör ta ställning till
hällsbyggnadsnämnden hållas kring detta. Det finns innan processen kan fortsätta. Samtidigt pågår ett aräven etablerade kontakter med Trafikverket, där bete vid kommunledningskontoret i samverkan med
både kort- och långsiktiga åtgärder hanteras. Under verksamhetschef för anläggning och fritid med att ta
hösten beräknas ett beslut fattas kring kommunens fram adekvata underlag inför beslut.
konkreta ställning i frågan.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för
en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
peka ut ett antal LIS-områden för att möjliggöra fler strandnära bostäder på landsbygden

Status

Status

Påbörjad

Påbörjad

Planering finns för utbyggnad av en gång- och cykelväg i Långared under året, resurser för ändamålet har
avsatts. En upphandling har påbörjats och genomförandet är planerat till hösten.

Samhällsbyggnadsnämnden planerar för att en LISutredning (landsbygdsutveckling i strandnära lägen)
ska innefattas i årets uppdatering av översiktsplanen.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att via ägardirektiv till AB Alingsåshem möjliggöra fastighetsförsäljningar för att bolaget ska kunna
bygga billiga och till ytan mindre hyreslägenheter

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
vidta åtgärder för att uppdatera detaljplaner
i de norra delarna av kommunen, för att öka
byggtakten

Status

Påbörjad

Kommunstyrelsen har påbörjat en revidering av
ägardirektiven för AB Alingsåshem. Nya ägardirektiv
beräknas kunna antas innan sommaren.

Status

Påbörjad

Samhällsbyggnadsnämnden planerar att ta fram en
sammanställning av gällande detaljplaner i de norra
kommundelarna utifrån antagandeår och syfte med
förslag på omarbetning som inbegriper finansiering av
planarbete.
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Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag
att i dialog med matleverantören öka andelen
närproducerade livsmedel i kommunens
välfärdsverksamheter
Status

Påbörjad

Barn- och ungdomsnämnden arbetar tillsammans
med matleverantören ISS för att hitta förutsättningar för en ökad andel närproducerade livsmedel inom
ramen för pågående avtal.

Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att
ytterligare förstärka insatserna för barn i tidiga
åldrar samt barn med särskilda behov
Status

Påbörjad

Barn- och ungdomsnämnden fortsätter arbetet med
att utveckla det främjande och förebyggande arbetet
i elevhälsoteamen. En utökning av elevhälsans per-
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sonal genom både riktat kommunbidrag och utökat
statsbidrag för likvärdig skola har genomförts. Förvaltningen ingår även i närvårdssamverkan LerumAlingsås (SAMLA), med fokus på tidig upptäckt och
att säkerställa tidiga och samordnade insatser.

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

Påbörjad

Barn- och ungdomsnämnden har påbörjat ett partsgemensamt arbete för att förbättra organisatorisk
och social arbetsmiljö utifrån Huvudöverenskommelse (HÖK) 18 och handlingsplan utifrån medarbetarenkät. Samtliga förskolor och skolor fortsätter
att utveckla den inre organisationen samt renodla
och tydliggöra roller och uppdrag. Utredning pågår

MÅLUPPFYLLELSE

avseende möjligheten att inrätta nya befattningar, så
som förskoleassistent och pedagogista i förskolan och
exempelvis lärarassistent inom grundskolan. Centrala frågor är bemanningsplanering, schemaläggning
och arbetstid. Ett närvarosystem, Planering förskola,
används för att mäta barnens faktiska närvaro som
underlag för planering av personalens schema. Ett
digitalt dokumentationssystem, Unikum, införs
även i förskola för att underlätta arbetet för personalen genom att använda samma system för alla åldrar
(1-16). Även dokumentation gällande åtgärdsprogram flyttas till Unikum, vilket underlättar administrationen för lärarna.

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

Påbörjad

Barn- och ungdomsnämnden har utrett teknisk möjlighet för en gemensam webbportal. En gemensam
webbportal i enklare utförande kan genomföras omgående. Fristående skolor har dock ännu inte tillfrågats.

Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag
att minska barngrupperna i förskolan
Status

Påbörjad

Inom ramen för uppdraget har barn- och ungdomsnämnden åtagit sig att med stöd av riktat kommunbidrag forma mindre barngrupper i riktning mot
skolverkets rekommendationer för barngruppernas
storlek, med fokus på de yngsta barnen. Samtliga
förskolechefer arbetar gemensamt för att organisera
förskolan annorlunda och skapa förutsättningar för
minskade barngrupper. Arbetet utgår ifrån barnens
behov och verksamhetens bästa. Centrala delar i arbetet är befattningar, roller, kompetensförsörjning
och bemanningsoptimering.

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
att utvidga karriärtjänsterna för lärare genom
att inrätta ytterligare lektorstjänster
Status

Färdig

Kultur- och utbildningsnämnden har under perioden anställt ytterligare en lektor inom verksamheten
utbildning. Vidare genomförs ett antal aktiviteter
som utvidgar karriärtjänsterna för lärare samtidigt
som de skapar mervärde för eleverna. Exempelvis ska
en omorganisering av skolledningen genomföras vid
verksamhet Utbildning, där en ny sektor skapas som
leds av en elevhälsochef/rektor med särskilt ansvar
för elevhälsofrågor. Detta är ett led i att möjliggöra
tydligt arbetsledarskap samt professionalisera ledningen av elevhälsan. Därutöver kommer ett projekt
genomföras med en ”supermentor” som ska motverka psykisk ohälsa på bygg- och anläggningsprogrammet och förbättra elevernas arbetsmiljö. Uppdraget
bedöms vara genomfört i och med inrättandet av ytterligare en lektor.

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
att påbörja samverkan med regionen, universitet och högskolor samt näringslivet i syfte att
utveckla samverkan och närhet till högre utbildning samt matcha arbetskraftsefterfrågan
med relevanta utbildningars omfattning och
utformning
Status

Påbörjad

Kultur- och utbildningsnämnden har tillsammans
med Karlstad universitet och Högskolan i Skövde
samverkat kring eftergymnasiala utbildningar, främst
med inriktning mot förskolelärare och grundskolelärare. Val av olika inriktningar görs i samverkan med
barn- och ungdomsnämnden utifrån deras framtida
behov. Därutöver sker samverkan kring yrkeshögskoleutbildningar tillsammans med Campus Västra
Skaraborg och Campus Mölndal utifrån ett regionalt
behov inom Diagnosteknik fordon. Flera av de stora
bilföretagen i Alingsås har vid uppstarten av utbildningen uttryckt ett behov av denna kompetens. Yrkeshögskoleutbildningar inom programmering har
också upprättats bland annat efter en kompetensin-
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ventering bland It-företagen i Alingsås. Arbete pågår även för att lämna in en ny ansökan tillsammans
med Högskolecentrum Bohuslän om att till 2020
starta en yrkeshögskoleutbildning som kallas Digital store manager. Inventering av kompetensbehovet
bland handelsföretagen i kommunen har påbörjats.

att skapas under året. Därutöver kommer förvaltningen genomföra regelbundna produktionsmöten
och föreningsträffar med föreningslivet under året i
syfte att få insyn i varandras verksamhet och beredas
möjlighet för frågor.

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
att öka kulturutbudet i samtliga kommundelar

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
att utveckla besöksnäringen i samverkan med
näringslivet

Status

Status

Påbörjad

Påbörjad

Kultur- och utbildningsnämnden arbetar med flera Uppdraget genomförs bland annat genom att
olika aktiviteter i syfte att öka kulturutbudet i alla Alingsås ingår i projektet ”Strax utanför Göteborg”,
kommundelar. Exempelvis ansvarar kultur- och ut- en satsning som Turistrådet Västsverige, Västtrafik,
bildningsförvaltningen tillsammans med kommun- Göteborg & Co och Business Region Göteborg står
ledningskontoret för verksamheten i Nolhaga slott bakom och marknadsför. Utgångspunkten i konunder 2019. En utställning vid namn ”Sammet, pär- ceptet är att det räcker med att åka med kollektivlor och galej” samt turistverksamhet och café startar trafiken några hållplatser utanför Göteborg för att
i slottet under maj månad. De lokala konstfören- uppleva platser värda ett besök. Utöver detta arbetar
ingarna har tilldelats föreningsbidrag och kommer nämnden med flera olika evenemang för att stimuatt ställa ut konstverk i slottet och parken. Därtill lera besöksnäringen i samverkan med näringslivet,
har ett arbete för att förbereda sommarens utställ- bland annat Potatisfestivalen, konceptet Julmys och
ning i konsthallen genomförts, utställningen ”Sa- verksamheten vid Nolhaga slott.
long Alingsås” öppnar i maj och är en kulturyttring
med anledning av stadens 400-årsjubileum. Genom
utställningen får alla med anknytning till Alingsås
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
lämna in ett verk till utställningen. En utökning av att utveckla integrationsskapande arbetsmeprogramaktiviteter på biblioteket i Ingared och Solle- toder som kan implementeras inom flera områbrunn har skett också skett inför hösten.
den samt att stärka Arena Elvas integrationsinsatser

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
att stärka och stimulera den civila sektorn
Status

Påbörjad

Kultur- och utbildningsnämnden har under årets första månader påbörjat eller planerat för olika samarbeten med den civila sektorn, exempelvis aktiviteter
via SFI-basic, musikstudion vid Arena Elva, genomförandet av Potatisfestivalen, verksamhet i Gräfsnäsparken och aktiviteter vid Nolhaga slott. I syfte att
skapa tydlighet i samarbetet mellan förvaltningen
och föreningslivet kommer hyresavtal, skötselavtal
och nyttjanderättsavtal avseende olika anläggningar
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Status

Påbörjad

Kultur- och utbildningsnämnden arbetar med uppdraget kontinuerligt och genom övertagandet av
kommunens arbetsmarknadsenhet har det möjliggjorts i ännu större utsträckning. Nämnden arbetar
med att nyttja personalresurser så att rätt fråga och
insats hanteras av rätt kompetens i det samlade integrationsarbetet. Exempelvis har synergieffekter mellan arbetsmarknadsenheten och integrationsavdelningen kartlagts gällande mål och arbetssätt i syfte
att möta gruppen nyanlända på ett än mer effektivt
och motiverande sätt. Samverkan mellan Campus
SFI-lärare och personal vid arbetsmarknadsenheten
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har inletts avseende språk och arbetsmarknad, vilket
kommer att genomföras vid Actusgården. Samverkan pågår även mellan Campus SFI-arbetslag, arbetsmarknadsenheten och integrationsavdelningen
avseende målgruppen unga genom DUA (delegationen för unga och nyanlända i arbete). Ytterligare en
samverkansinsats pågår mellan IM-språk, Arena elva,
Kulturskolan och Integrationsavdelningen i syfte att
ge information om jämställdhet och övrig samhällsinformation till målgruppen.

i syfte att tillhandahålla driften av ett nytt utegym
som företaget kommer att upprätta. Under juli kommer även ett nytt konstgräs att anläggas på Alströmervallen.

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
att analysera framtida behov av om- och
tillbyggnation av Alströmergymnasiet
Status

Påbörjad

Kultur- och utbildningsnämnden har analyserat volymökningen av 16-åringar i Alingsås kommun, vilka
Kultur- och utbildningsnämnden ges i
beräknas öka med 14 procent från 2018 till 2021.
uppdrag att för framtida drift och finansiering
Tillsammans med fastighetsägaren AB Alingsåshem
av idrottsanläggningar samarbeta med
har en mindre förstudie av om- och tillbyggnation
näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa
av lokalerna genomförts. Möjligheten att hyra fastOPS-lösningar (offentlig-privat samverkan)
igheten Alingsås Hökanäbbet 7, även kallad AMEStatus
Påbörjad
lokalen, har framkommit i förstudien, som efter
Kultur- och utbildningsnämnden har inlett ett sam- ombyggnation kan inrymma tre klassrum samt en
arbete mellan förvaltningen och ett lokalt företag dansstudio. Detta möjliggör en utökning om ca. 100
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elever vid Alströmergymnasiet. Kultur- och utbild- bland annat IT-arbetet/stödet, ramprogram, IBIC
ningsnämnden beslutade vid sammanträdet den 20 (Individens behov i centrum), förtätning och utfebruari 2019 § 26 att ge förvaltningen i uppdrag byggnation äldreboenden och boenden inom LSS
att gå vidare i planeringen med ombyggnad av Höka- samt kompetensförsörjningsstrategier.
näbbet 7 för utökning av Alströmergymnasiets
lokaler.

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
att utreda möjligheterna för ett utökat samarbete mellan Sollebrunns skola och Bjärkehallen, bland annat genom att se över möjligheterna till en gemensam vaktmästartjänst
Status

Färdig

Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att
renodla undersköterskeuppdraget genom att
finna möjligheter för andra yrkeskategorier att
bistå verksamheten
Status

Påbörjad

Vård -och omsorgsnämnden planerar för en uppföljning av utredningen om att införa serviceassistent
som en kompletterande yrkesroll under kommande
kvartal och kommer att återredovisas under hösten.

Kultur- och utbildningsnämnden och barn- och
ungdomsnämnden har påbörjat samverkan kring
rutiner för underhåll av Bjärkehallen. En vaktmästare har anställts till Bjärkehallen från och med den
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att
2 maj. Tjänsten ska samarbeta med barn- och ung- utreda förutsättningarna för att äldre som fortdomsförvaltningen gällande driften av hallen.
farande bor hemma ska kunna äta lunch på
äldreboenden i kommunen

Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för
ett nytt äldreboende i Stadsskogen med
utvecklad välfärdsteknik och i privat regi
Status

Påbörjad

Uppdraget har påbörjats genom att dialog med intressenter har inletts, liksom diskussion samt åtgärder
kring platsen. Planering för samverkan kring uppdraget finns mellan vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och bolag.
Uppdraget, i bemärkelsen att vidta åtgärder för ett
nytt äldreboende, bedöms genomföras under året.

Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att
påbörja ett strategiskt omställningsarbete i
syfte att klara framtidens krav på verksamheten
Status

Påbörjad

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter arbetet som
har påbörjats i syfte att möta framtidens krav på
verksamhet och ekonomi. Ett arbete pågår genom
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Status

Färdig

Vård- och omsorgsnämnden har tidigare berett och beslutat om en motion avseende att motverka ensamhet
genom att erbjuda lunch på äldreboende, 19 november 2018 § 98. Med utgångspunkt i utredningen som
gjordes ser nämnden inga möjligheter till vidare utredning i frågan med anledning av den handlingsplan
på besparingar som råder. Nämnden är dock fortsatt
positiva till motionen förutsatt att erforderliga resurser tillförs. I dagsläget erbjuds äldre som fortfarande
bor hemma att äta måltider i gemenskap med andra
för ett självkostnadspris. Detta sker kontinuerligt två
till tre gånger i veckan via träffpunkternas aktivitetsutbud. Uppdraget bedöms vara genomfört i och med
att förutsättningarna har utretts.

Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att
fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom
ramen för Lagen om valfrihetssystem
Status

Påbörjad

Vård- och omsorgsnämnden har utrett möjligheten
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att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) gällande
daglig verksamhet inom funktionsstödsverksamheten år 2018. Ett eventuellt införande av LOV kommer att beslutas av nämnden under 2019.

nisationer, som samordnas av socialförvaltningen, i
syfte att tillsammans identifiera vilka insatser som
kan göras för att förhindra våld i nära relationer.

Socialnämnden ges i uppdrag att i samverkan
med det civila samhället göra insatser för att
hindra våld i nära relationer

Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans
med kultur- och utbildningsnämnden göra
insatser för att förhindra hedersrelaterat våld

Status

Status

Påbörjad

Socialnämnden har tagit upp frågan om våld i nära
relationer i möte med Frivillignätverket, som är ett
nätverk bestående av frivilligaktörer från kyrkor,
idrottsrörelse, folkhögskola och civila initiativ. Det
visade sig att samtliga möter våld i nära relationer i
sina verksamheter och frågor kring agerande vid våld
av hederskaraktär lyftes särskilt fram och diskuterades. Förvaltningen har spridit information om var
frivilligorganisationer kan vända sig för hjälp eller
vägledning när de möter våldsutsatta eller våldsutövare samt samverkar med kvinnojouren Olivia och
Brottsofferjouren. En gemensam workshop planeras
även att hållas i juni med Samverkansrådet, ett nätverk för chefer från myndigheter och frivilligorga-

Påbörjad

Möten mellan förvaltningarna har genomförts där
handläggare från båda förvaltningar får ta del av varandras erfarenheter och kunskaper samt identifierar
centrala områden där insatser behöver utvecklas för
att förhindra hedersrelaterat våld. En inventering
har även gjorts av vilka aktiviteter förvaltningarna
vidtar på temat i dagsläget. Mötena har även resulterat i en ökad samverkan mellan förvaltningarna i
enskilda ärenden och på så vis tillvaratas och sprids
den kompetens som finns inom området. De planeras även att fortlöpa under hela året. Den 4 juni
kommer också en konferens att hållas tillsammans
med civilsamhället på temat.
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Socialnämnden ges i uppdrag att vidta
åtgärder för att i högre utsträckning tillgodose
kompetensförsörjningen inom den sociala
verksamheten i Alingsås kommun

Kommunstyrelsen ges tillsammans med
samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en
plan för säker och trygg skolväg

Status

Status

Påbörjad

Socialnämnden arbetar med uppdraget genom att
åta sig att fortsätta arbeta aktivt med kompetensförsörjningen, och där aktiviteter för att tillgodose
kompetensförsörjningen närmare beskrivs. En kompetensförsörjningsplan håller också på att färdigställas, som bygger på strategierna attrahera, rekrytera,
utveckla, behålla och avsluta (ARUBA).

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

Påbörjad

Ej påbörjad

Nämnderna har inte påbörjat arbetet med att ta fram
en plan för ändamålet, resurser för detta bedöms saknas. Tjänstemän på förvaltningarna har dock sedan
flera år tillbaka ett välfungerande samarbete för säker
och trygg skolväg.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i
uppdrag att se över sin verksamhet ur ett
integrationsperspektiv i syfte att föreslå
lämpliga insatser i kommunens samlade
integrationsarbete
Status

Påbörjad

Kommunens nämnder arbetar för att främja inI socialnämndens antagna handlingsplan för ekono- tegrationen inom hela kommunen och ser över
misk omställning 2019-2020 presenteras vidtagna möjligheten att finna synergieffekter mellan olika
samt planerade åtgärder för att utveckla och utöka verksamheter. Exempelvis sker samverkan mellan
så kallade hemmaplanslösningar. Ett intensivt arbete Campus SFI-arbetslag, Arbetsmarknadsenheten och
pågår med att frångå köpt vård och istället hitta fler Integrationsavdelningen för målgruppen unga gedifferentierade lösningar på hemmaplan. Åtgärderna nom DUA (Delegationen för unga och nyanlända i
omfattar både boendelösningar, ökad samverkan och arbete). Därtill kommer insatser göras för att utöka
förändrade arbetssätt inom hela verksamheten, för att och bredda DUA vars syfte är att utveckla samverkan
matcha behov och undvika köpt vård. Verksamheter- kring ungas och nyanländas etablering i samhället.
na som arbetar mot barn och unga har startat ett nytt En träff har hållits under våren mellan lokala företag
forum för samverkan mellan chefer, förste socialsekre- och etablerade inom DUA och fler träffar planeras
terare och handläggare med möten en gång per vecka. att hållas under året för att hitta fler aktörer från arÄven externa samverkanspartners bjuds in vid behov. betsmarknaden. Kommunstyrelsen planerar att geForumets uppdrag är att finna kreativa, hållbara och nomföra uppdraget genom att kravställa angående
kostnadseffektiva lösningar för utsatta barn och unga. social hänsyn i lämpliga upphandlingar, planering
En rad olika åtgärder har identifierats, bland annat har finns för att anställa flerspråkig personal i förskola
ett metodutvecklings- och samverkansarbete inletts och i fritidshem som en del i att utveckla arbetet
mellan enheten som genomför barnavårdsutredningar med flerspråkiga barns språkutveckling samt ur ett
och enheten för stöd och behandling i syfte att ut- integrationsperspektiv. Samhällsbyggnadsnämnden
veckla arbetet mot hållbara hemmaplanslösningar. En för en aktiv dialog med Arbetsmarknadsenheten för
genomlysning av köpt vård vuxen har genomförts av att matcha personer och arbetsplatser för att exemEY under våren och återredovisats för nämnden. Syf- pelvis erbjuda språkpraktik under året. BUS (barn
tet var att få mer kunskap om anledningarna till att och unga samverkan) ledningsgrupp ska under året
kommunen har höga kostnader för placeringar inom samverka för att genomföra integrationsfrämjande
missbruksområdet och ta fram förslag på åtgärder för insatser. En utgångspunkt i arbetet är rapporten Situationen för nyanlända barn i familj - med fokus på
kostnadskontroll inom området.
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sociala frågor och socialtjänstens roll som tagits fram
av Göteborgsregionen (GR) och FOU (Forskning
och utveckling) Väst. De kommunala bolagsstyrelsernas arbete med uppdraget kommer att följas upp
i samband med delårsbokslutet.

att målgruppen får en möjlighet att förstärka sitt CV
genom arbetslivserfarenhet. Därutöver arbetar biblioteket tillsammans med Högskolan i Borås, Göteborgs
stad och Kungsbacka kommun med ett projekt för att
skapa en introduktionsutbildning för nyanlända som
vill arbeta med kultur eller i biblioteket.

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
att erbjuda praktikplatser och/eller anställning
inom kommunen för personer som befinner sig
långt ifrån arbetsmarknaden

Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag
om att integrera nyanlända tillsammans med
det civila samhället och näringslivet

Status

Status

Påbörjad

Kultur- och utbildningsnämnden har under perioden
arbetat med att skapa fler arbetsträningsplatser/språkträningsplatser i den egna verksamheten. Nolhaga
Parkbad, Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelningen driver caféverksamheten vid Nolhaga Parkbad där målgruppen nyanlända (10 personer) och elever vid Alströmergymnasiets introduktionsprogram (3
elever) ska få praktik i verksamheten vilket möjliggör

Påbörjad

Kultur- och utbildningsnämnden involverar det civila
samhället i integrationsavdelningens introduktionsprogram gällande nyanlända som ännu inte fått sina
personnummer, är föräldralediga eller av någon annan anledning inte har påbörjat ordinarie SFI-studier.
Detta kallas för ”SFI-basic” och i programmet får deltagarna möjlighet att träna och utbilda sig i svenska
samt utföra hantverksarbete. Detta möjliggörs bland
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annat genom att lärare från SFI deltar under kortare
stunder men också genom att PRO och Studiefrämjandet deltar vid dessa sammankomster. Genom förvaltningens digitala center får nyanlända möjlighet att
under SFI-lektionerna utbilda sig i digital kompetens.
Detta genomförs i samverkan mellan SFI, Arbetsförmedlingen och medarbetare på Kulturhuset.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt
verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja
Status

Påbörjad

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

Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera
sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar
Status

Påbörjad

Nämnderna arbetar ständigt för att minska administrationen och identifiera effektiviseringar i verksamheterna. En stor del av arbetet är hänförligt till utveckling av e-tjänster och digitalisering av tjänster, vilket
väntas ge en effektivare administration och frigöra
arbetstid för medarbetare. Exempel på digitala tjänster som tagits fram under perioden är; voteringsapp,
digital sekretesshantering av möteshandlingar, anmä-
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lan av delegationsbeslut, digital signering och interna
e-tjänster för att effektivisera processer mellan förvaltningar och kommunledningskontoret. Därutöver vidtar nämnderna flertalet åtgärder i syfte att effektivisera
administrationen, exempelvis inleds en tät samverkan
i olika frågor, till exempel mellan kultur- och utbildningsförvaltningens stab och integrationsavdelningen
som delar på administrativt stöd och mellan samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontorets
upphandlingsenhet i syfte att minska behovet att anlita upphandlingskonsulter.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka
och utveckla demokratin och i lämpliga former
använda sig av medborgardialog
Status

Påbörjad

Kommunens samtliga nämnder arbetar med att stärka
och utveckla demokratin inom sina respektive verksamhetsområden. Exempel på områden där olika
former av medborgardialog genomförs löpande är
olika brukarråd inom äldreomsorgen och inom individ- och familjeomsorgen, vars metoder och fokusområden utvecklas kontinuerligt. Inom skolan
finns barnråd, elevråd och forum för samverkan med
vårdnadshavare i enlighet med skollagen. Dialog sker
löpande i samtliga planer inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhet, som en del i plan- och bygglagens lagstadgade krav på samrådsförfarande. Flertalet
nya satsningar på olika former av dialog görs också,
till exempel har ett integrationsråd bildats inom kultur- och utbildningsnämnden, vars arbete involverar
nyanlända, tjänstemän och civilsamhället. Nästa steg
blir ett deltagande från den politiska nivån med syfte
att skapa en bättre insyn för kommunens nyanlända
om hur demokratin fungerar samt skapa ett forum för
att underlätta medborgardialogen mellan nyanlända
och kommunens politiker och tjänstemän. Därtill genomfördes en eMedborgardag den 18 mars där medborgarna gavs möjlighet att ta del av förvaltningarnas
digitaliseringsarbete.

MÅLUPPFYLLELSE

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

Påbörjad

Kommunens samtliga nämnder bedriver ett aktivt
arbete med att införa digitala lösningar i verksamheterna i syfte att minska administrationen. Socialnämnden har antagit en digital strategi som stakar ut
riktningen för förvaltningens fortsatta digitaliseringsarbete med utgångspunkt i den digitala målbilden,
denna har sedan brutits ned till en konkret handlingsplan. Exempelvis håller robotstyrd processautomation,
RPA, på att införas för att effektivisera administration
och spara tid i rutinbaserade processer. Samhällsbyggnadsnämnden planerar att under året arbeta med
förvaltningens digitala strategi och vision. En digital
reception har kommit på plats i både samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden, vilket minskat be-

hovet av att ha personal som bemannar receptionen.
Inom skolan har exempelvis Arena för lärande nu
kopplats samman med förskolan och vårdnadshavare
kan utföra alla sina ärenden i samma arena som skolan.
Inom miljöskyddsnämnden har ett nytt ärendehanteringssystem, Ecos, införts som möjliggör en digitaliserad administration i större utsträckning. Inom vårdoch omsorgsnämnden fortgår implementering av ny
digital plattform som stödjer olika digitala tjänster i
hemmet, till exempel digital fjärrtillsyn (tillsyn via kamera) och trygghetslarm. Via den digitala plattformen
kommer det under året implementeras ett detaljplaneringssystem som pilot inom hemtjänsten. På kultur- och utbildningsnämnden har det nya boknings-,
bidrags- och anläggningssystemet fortsatt att implementeras i samtliga verksamheter. Systemet beräknas
ge administrativa vinster då handläggningsprocessen
avseende föreningsbidragen effektiviseras vilket leder
till kortare handläggningstider av bidragsansökningar.
Verksamheten vid Alströmergymnasiet är nominerade
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till Guldtrappan vilket är en kvalitetsutmärkelse för
kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant
när det gäller skolutveckling i en digital samtid. Vid
gymnasiet används digitala verktyg i syfte att främja
tillgänglighet, likvärdighet och rättssäkerhet. I år genomfördes exempelvis för första gången ett digitalt
nationellt prov. Inom överförmyndarnämnden håller
verksamhetssystemet Wärna på att uppdateras till EWärna, vilket kommer göra handläggningen mer digitaliserad och effektiv. Kommunstyrelsens del i uppdraget är framför allt att stötta respektive nämnd med
teknisk kompetens i framtagande av deras digitala
verktyg och lösningar för automatisering. Sammantaget vidtas en mängd åtgärder på uppdragets tema och
samtliga nämnder bedömer att uppdraget kommer att
genomföras under året.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över
kommunens samlade verksamhet i syfte att
finna kostnadsbesparande effektiviseringar
och återkomma med förslag inför kommande
års flerårsstrategiberedning
Status

Status

Påbörjad

Kommunstyrelsen har påbörjat arbetet med att inrätta en visselblåsarfunktion genom att utreda hur
funktionen ska utformas, utreda den tekniska funktionen samt ta fram förslag till organisation.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta
fram en gemensam värdegrund för hela
organisationen
Status

Påbörjad

Kommunstyrelsen har påbörjat planering för uppdraget. Kommunen har en gemensam värdegrund
som genom uppdraget ska synliggöras i styrmodell,
dokument, kommunportal och hemsida. Därtill ska
det säkerställas att värdegrunden är en del i introduktionen av nyanställda medarbetare och chefer.

Påbörjad

Kommunstyrelsen har med utgångspunkt i handlingsplanen Effekt påbörjat genomlysningar av förvaltningarna. En genomlysning av socialnämnden
är färdig och genomlysning av vård- och omsorgsnämnden är pågående. De större nämnderna planeras vara genomlysta till och med höstens budgetberedning, dock inte samtliga nämnder. Arbetet med
genomlysningar bedöms pågå under hela året.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp
lönekartläggning och vid behov vidta lämpliga
åtgärder
Status

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en
visselblåsarfunktion som ger anställda och invånare möjlighet att rapportera oegentligheter
utan att drabbas av negativa konsekvenser

Påbörjad

Kommunstyrelsen har påbörjat en lönekartläggning
och planerar att återredovisa denna under maj eller
juni månad.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla
och förbättra styrningen i kommunkoncernen
genom att bland annat revidera styrmodellen
i syfte att ha en tydlig koppling till vision och
värdegrund
Status

Påbörjad

Kommunstyrelsen har påbörjat ett arbete med förändrad ekonomistyrning som en första del i revidering av styrmodellen. Även arbetet med att göra en
översyn av styrmodellens övriga delar samt att synliggöra antagen värdegrund är påbörjat.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB verka för ökad nyproduktion av
bostäder
Status

Ej påbörjad

Kommunstyrelsen har ännu inte påbörjat uppdraget,
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men det bedöms bli genomfört under året. En första
dialog med berörda parter planeras att genomföras i
maj. Planen är att upprätta en löpande dialog i syfte
att fastställa behov av byggrätt samt se över direkttilldelning av mark till AB Alingsåshem med utgångspunkt i kommunens riktlinjer om markanvisning.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB verka för försäljning av näringslivsfastigheter i Fabs AB
Status

Påbörjad

Kommunstyrelsen har genomfört ett flertal dialoger
med tjänstemän från Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB kring uppdraget. Nuvarande ägardirektiv tillåter fastighetsförsäljningar, varvid ingen revidering av ägardirektiven är nödvändiga. Bolaget
arbetar kontinuerligt med försäljning av närings-

livsfastigheter. Uppdraget, i avseendet att verka för
försäljning av näringslivsfastigheter, bedöms genomföras under året.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB göra en översyn inklusive konsekvensanalys av det kommunala fastighetsbeståndet
i syfte att uppnå en optimal förvaltningsform
Status

Påbörjad

Kommunstyrelsen har tillsammans med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB haft ett inledande
möte angående översyn samt konsekvensanalys av
det kommunala fastighetsbeståndet. Ett arbete kommer att inledas under året och ambitionen är att ha
genomfört översynen innan årets slut.
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Följande uppdrag bedöms inte bli genomförda under 2019:
Samtliga nämnder får i uppdrag att fler
personer med lönestöd ska anställas i den
kommunala organisationen samt följa upp
utfallet årligen

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att genomföra en klassning av jordbruksmark
i kommunen med första fokus på stadsnära
områden

Status

Status

Påbörjad

Kommunens samlade nämnder har flera lönestödsanställda inom sina verksamheter. Det finns även en
väg in för hantering av anställningsstöd och praktikplatser via arbetsmarknadsenheten. En process är
sedan tidigare framtagen med utpekade ansvarsområden som nu följs upp och justeras för att ytterligare samordna, tydliggöra och effektivisera processen.
Det är dock osäkert om uppdraget kommer kunna
genomföras eftersom Arbetsförmedlingen fått ett
förändrat politiskt uppdrag.
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Stoppad

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2018 sett
över möjligheten att genomföra en klassning av jordbruksmark i kommunen. I dagsläget saknas en evidensbaserad metod för klassning av jordbruksmark,
uppdraget bedöms därför inte kunna genomföras.
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Personalredovisning
Personal och kompetensförsörjning
Personalsammansättning

I april 2019 var vi 3 260 månadsavlönade årsarbetare. I jämförelse med samma period 2018 har
antalet månadsavlönade årsarbetare ökat med
48 årsarbetare, från 3 212 till 3 260. Ökningen
kommer främst från tidigare vakanta och tillförordnade tjänster. Det varierar mellan nämnderna
om antalet årsarbetare har minskat eller ökat.
Tydligaste ökningen har skett inom vårdområdet
inom vård- och omsorgsnämnden och den tydligaste minskningen har skett inom barn- och ungdomsnämnden där minskningarna ses både inom
grundskolans och föskolans verksamhet.
Andelen timavlönade har minskat med 0,3 procentenheter 2019 i jämförelse med samma period
för 2018. Andelen timavlönade är något som
kommunen räknar med på sikt kommer kunna
minska ytterligare i takt med att arbetet med heltid som norm implementeras i verksamheterna.
Antal
Antal
Antal
personer anställningar årsarbetare
Totalt

3 449

3 504

3 260

Administration

235

237

227

Ledningsarbete

154

155

153

Kultur, turism och
fritidsarbete

136

136

125

1 227

1 244

1 164

213

213

206

Skol- och
barnomsorgsarbete

rekryterade och generellt kan sägas att det handlar
om framförallt högskoleutbildad personal med
erfarenhet men även exempelvis undersköterskor
och barnskötare lyfts fram. Det innebär att många
av de anställda i Alingsås kommun arbetar inom
yrken som det är svårt att rekrytera till. Situationen
ser likadan ut på i stort sett hela arbetsmarknaden
vilket gör att vi konkurrerar med både privat och
offentlig verksamhet om arbetskraften.
Som en del i att säkra kompetensförsörjningen i kommunen har vi ett antal olika satsningar
inom området, bland annat ett nyupptaget samarbete med Utbildningens hus som syftar till att
attrahera nyutexaminerade undersköterskor till
jobb inom kommunen.
Kommunen, som arbetsgivare, har även synts
på en rad mässor, bland annat Starkmässan, Framtidsmässan och på Alströmergymnasiet. Starkmässan hade främst fokus på pedagoger, lärare
och förskolelärare. Deltagande på Framtidsmässan var i syfte att marknadsföra hela kommunen
till studenter på universitet från både Göteborg,
Borås, Skövde och Lund. På Alströmergymnasiet
låg fokus på möjligheter till jobb inom vård och
omsorg samt barnomsorg.
Attraktiv arbetsgivare

Samtliga nämnder som påbörjat arbetet med
medarbetaröverenskommelser har utryckt sig poVård- och
1 503
1 519
1 385
sitivt kring dem. Upplevelsen är att medarbetaomsorgsarbete m m
röverenskommelserna öppnar för en tydlighet i
ansvarsområden, vilka förväntningar som finns
Kompetensförsörjning
samt vilka områden verksamheterna behöver ett
Samtliga nämnder utrycker att det finns fortsatta kompetenslyft inom. Detta ger oss ytterligare en
svårigheter med att rekrytera rätt kompetens. I möjlighet att rikta kommande kompetenslyftannämndernas årsredovisningar och flerårsstrategier de insatser dit det behövs mest.
Riktade insatser som redan påbörjats är lehar flertalet befattningar bedömts som särskilt svårTeknikarbete
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Arbetsskador och tillbud

darskapsprogrammen Utveckling av grupp och
ledare (UGL), Utvecklande ledarskap (UL) och
Indirekt ledarskap (IL). Deltagandet i dessa program ger kommunens chefer ytterligare verktyg
och förutsättningar för att bedriva ett aktivt, närvarande och tydligt ledarskap. Inom ramen för
ledarskapsfrågorna har man inom kultur- och
utbildningsförvaltningen infört chefs-APT som
uppfattats som mycket positivt.

Under perioden rapporterades totalt 120 arbetsskador och 339 tillbud. Majoriteten av anmälda
tillbud och arbetsskador återfinns inom vård- och
omsorgsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen. Den vanligaste orsaken till rapporterat tillbud eller arbetsskada är att man blivit
skadad av annan person i form av brukare, vårdtagare eller elev.

Arbetsmiljö

Sjukfrånvaro

Nämndernas arbetsmiljömål och förvaltningarnas
handlingsplaner utgör främsta strategin för ökad
hälsa. Sammanställningen av nämndernas arbetsmiljöarbete påvisar fortsatt att en grundläggande
faktor till en hållbar arbetsmiljö handlar om att
säkra kompetensförsörjningen.
Nämnderna har arbetat vidare med upplevelsen
av hög arbetsbelastning genom att öka rolltydligheten med införande av chefs- och medarbetaröverenskommelser. Som ett led i Heltidsresan
arbetar nämnderna fortsatt med att omvandla
andelen timanställda som beställs i verksamheten till fler månadsanställda. Omvandlingen av
tid förväntas öka tillgången på kompetens i verksamheten men förväntas också bidra till en mer
hållbar arbetsmiljö genom att kontinuiteten och
förutsägbarheten ökar och upplevelsen av arbetsbelastningen minskar. Under perioden har bemanningsplanering och hållbar schemaläggning
utgjort ett viktigt fokus för att säkra en hållbar
arbetsmiljö och en god ekonomisk hushållning.
Arbetet med att säkra kompetensförsörjningen
innebär ofta nya lösningar där exempelvis nya
former på organisationsstrukturer ställer krav på
nya samarbeten. Exempel på omställningsarbeten
som pågår inom nämnderna är digitala lösningar
som omvandlar eller effektiviserar arbetsuppgifter.
Praktiska exempel som redan är påbörjade inom
nämnderna är trygghetskameror som kan ersätta
vissa av de fysiska tillsynerna samt renodling av
roller och skapande av nya yrkesroller. Alla nämnder präglas på olika sätt av förändringsarbete som
innebär förändrat arbetssätt.
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Sjukfrånvaro i % januari – april 20191
2018

2019

Differens 2018-2019

<29 år

5,4

4,7

-0,7

30-49 år

7,4

7,1

-0,3

50 år -

9,1

8,9

-0,2

1-59 dagar

4,0

4,2

0,2

60 - dagar

3,9

3,4

-0,5

Kvinna

8,7

8,2

-0,5

Man

5,0

5,2

0,2

Totalt

7,8

7,5

-0,3

Den totala sjukfrånvaron uppgick till 7,5 procent
perioden januari-april 2019 och det innebär att
sjukfrånvaron ligger på en lägre nivå jämfört med
föregående år (7,8 procent).
Den korta sjukfrånvaron, dag 1-59, utgör under
perioden den högsta sjukfrånvarointervallen med
4,2 procent jämfört med långtidssjukfrånvaron
(3,4 procent). Sjuktalen indikerar en förändring
mellan sjukintervallen då den långa sjukfrånvaron historiskt varit mer framträdande.
Sjukfrånvaron i kommunen är fortsatt högst
bland kvinnorna. Den totala sjukfrånvaron är
högst bland medarbetare över 50 år.
Den högsta sjukfrånvaron återfinns i kommunens kontaktyrken, barnskötare, förskolelärare,
vårdbiträden och undersköterskor.
1
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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Årets resultat
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Sjukfrånvaro, jämförelse/månad 2018 och 20192
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Under perioden har arbetet fortskridit med samverkan mellan Alingsås kommun som arbetsgivare, vårdcentralerna i Alingsås samt Försäkringskassan, där förskolans verksamhet medverkar i
pilotinförandet. Ökad samverkan mellan aktörerna förväntas bidra till en effektiv rehabilitering
med målsättningen att minska sjuktalen.
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2
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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Ekonomisk sammanfattning
Vårbokslutet prognostiserar
ett resultat i nivå med budget

der, exkluderat exploateringsverksamheten, om
21,8 mnkr. Underskottet återfinns hos vård- och
Vårbokslutet är den första samlade prognosen omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
för året. I vårbokslutet framgår att flera av de ut- socialnämnden samt kultur- och utbildningsmaningar som förelåg 2018 kvarstår även 2019. nämnden.
Kommunens nämnder har sammantaget en fortsatt svag budgetdisciplin.
Prognosen i vårbokslutet uppgår till 79,6 mnkr Demografiska utmaningar och
vilket är 8,1 mnkr högre än budgeterat resultat. ökat behov av investeringar
En bättre skatteprognos och pensionsprognos Sveriges kommuner och landsting (SKL) spår
samt orealiserade vinster i värdepapper väger upp fortsatta ekonomiska utmaningar för landets
det prognostiserade underskottet hos nämnderna. kommuner de kommande åren. Förändringar i
Prognostiserat resultat motsvarar 3,3 procent av demografin medför ett ökat såväl som förändrat
behov av kommunal service. Framförallt medför
skatte- och bidragsintäkter.
en ökad andel äldre samt en ökad andel barn ett
ökat krav på kommunernas verksamheter. SKL
Balanskravsresultat
gör bedömningen att kostnaderna för den demoKommunen är enligt lag om kommunal bokfö- grafiska utvecklingen framöver överstiger utveckring och redovisning skyldig att redovisa balans- lingen av skatteunderlaget. Kommunerna komkravsresultatet i samband med årsredovisningen. mer därmed behöva effektivisera sin verksamhet
Prognos för 2019 framgår mer i detalj under av- för att kunna bibehålla servicenivån gentemot
snittet God ekonomisk hushållning. Prognosen sina medborgare.
uppgår till 50,5 mnkr.
Strukturellt resultat

I samband med bokslut redovisas det strukturella
resultatet vilket är resultatet rensat från poster av
tillfällig karaktär. Dessa poster bidrar tillfälligt till
ett bättre resultat. Bland dessa poster återfinns
bland annat reavinster från tomtförsäljningar.
Rensas resultatet från dessa poster uppgår det
strukturella resultatet till 39,0 mnkr.
Nämnderna håller inte tilldelad ram

Prognosen i samband med vårbokslutet visar
ett samlat underskott för kommunens nämn-
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God ekonomisk hushållning
Kommuner har sedan år 1992 enligt kommunallagen haft krav på sig att verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. Under år
2000 tillkom även balanskravet och under 2013
infördes en möjlighet till resultatutjämningsreserver. Samtliga dessa lagstiftningskrav ska årligen
följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse.
Inledningsvis i detta avsnitt görs en analys av
kommunens finansiella mål för god ekonomisk
hushållning antagna i flerårsstrategi 2019-2021
av kommunfullmäktige. I anslutning till detta genomförs en balanskravsutredning. Ingen redovisning av resultatutjämningsreserven (RUR) görs då
Alingsås kommun har beslutat att inte införa den.

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

Kommunfullmäktige har definierat att ett stabilt
ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Prognosticerat resultat för 2019 beräknas bli
79,6 mnkr, vilket motsvarar 3,3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Målet bedöms uppnås.
Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet
exklusive Tillväxtprogrammet ska självfinansieras
genom resultat och avskrivningar.

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter
hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat och avskrivningar. 100
procent innebär att kommunen kan självfinanGod ekonomisk hushållning
siera samtliga investeringar som är genomförda
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god under året. Självfinansieringsgraden i den skatteekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort finansierade verksamheten exklusive Tillväxtprooch lång sikt. I kommunallagens 11:e kapitel ang- grammet förväntas uppgå till 131,6 procent.
es att för den kommunala verksamheten ska det
Självfinansieringsgraden överstiger 100 procent
finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för vilket innebär att det finansiella målet förväntas
god ekonomisk hushållning. Målen och riktlin- uppnås per helår.
jerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet
Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än
och utformas av kommunerna.
Alingsås beslutade om mål för god ekono- summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.
misk hushållning i flerårsstrategi 2019-2021 där Kommunfullmäktige har definierat en kontrolgrundtanken är att varje generation av invånare lerad nettokostnadsutveckling med att nettoska bära kostnaderna för den service som de själva kostnaderna inte ska öka snabbare än summan av
beslutar om och som de själva konsumerar, samt skatteintäkter och generella statsbidrag.
Skatteintäkter och generella statsbidrag prognosatt gjorda investeringar ska kunna ersättas.
För att leva upp till detta har kommunen be- ticeras under året att öka med 5,1 procent. Komslutat om fem finansiella mål uppdelade på kort munens nettokostnader förväntas öka med 5,1
respektive lång sikt. Dessa redovisas och följs upp procent, vilket är en lika stor ökningstakt som öki detta avsnitt. Uppföljning av de verksamhets- ningen av skatteintäkter och generella statsbidrag.
mässiga målen för god ekonomisk hushållning
Det är värt att notera att skatteintäkter och geåterfinns under avsnittet som behandlar kommu- nerella statsbidrag har ökat med ungefär fem pronens verksamhet.
cent de senaste åren. Dock är detta en trend som
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började avta 2018 och som förmodligen kommer
att fortsätta att avta kommande år. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tidigare prognostiserat att kommunerna kommer behöva anpassa
sig till en lägre intäktsökning av skatter och bidrag än historiskt. Detta innebär att kommunen
behöver minska sin utveckling av nettokostnaderna om inte ett finansieringsgap ska uppstå.
Målet bedöms uppnås per helår.

Balanskravsutredning

Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat krav som
kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. Det trädde i kraft år 2000 och utgör en
undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att
budgetera och redovisa. Balanskravet innebär att
kommuner och landsting inte får besluta om en
budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om
resultatet ändå skulle bli negativt måste Alingsås
kommun kompensera detta med överskott inom
Avvikelserna mellan redovisade nettokostnader och
tre år och kommunfullmäktige måste i en plan
referenskostnader ska minska.
ange hur det ska ske. Det finns dock ett undantag
Målet kommer att följas upp i delårsbokslutet. från huvudprincipen. Kommunfullmäktige kan
2018 års utfall redovisas först under sommaren. med hänvisning till synnerliga skäl besluta om att
Senast tillgängliga siffror visar på en avvikelse inte återställa hela eller delar av ett underskott.
mellan kommunens nettokostnader och referens- Dessa ska då tydligt specificeras i förvaltningsbekostnader på dryga 46 mnkr.
rättelsen i årsredovisningen.
Kommunen förväntas uppfylla det lagstadgade
Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala
balanskravet 2019 med ett balanskravsresultat
bolagen bör vara oförändrad eller öka.
om 50,5 mnkr.
Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala
bolagen förväntas uppgå till 36,8 procent, vilket Balanskravsresultat
är en ökning från tidigare år.
Kommunen
Målet bedöms därmed uppnås.
mnkr
Prognos 1 Årsbokslut
Samlad bedömning av god ekonomisk
hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Årets resultat enligt
resultaträkningen
- reducering samtliga reavinster

2019

2018

79,6

74,5

-0,1

-1,1

0,0
0,0
Av kommunens fem mål för god ekonomisk hus- + justering för realisationsvinster
enl. undantagsmöjlighet
hållning ur ett finansiellt perspektiv följs fyra upp
+ justering för realisationsförluster
0,0
0,0
i samband med vårbokslutet.
enl. undantagsmöjlighet
Samtliga av dessa bedöms uppnås utifrån prog- +/- orealiserade vinster och
-7,3
0,0
nosen per helår i samband med vårbokslutet. Det förluster i värdepapper
mål som är nära att inte bedömas uppnås avser +/- återföring av orealiserade
0,0
0,0
nettokostnadsutvecklingen som visar på en nära vinster och förluster i värdepapper
72,2
73,4
obalans mellan kommunens ökade kostnader och Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
intäkter. En trend där kostnaderna ökar snabbare
-21,7
-31,4
än intäkterna är inte hållbart och försämrar det Pensionsförpliktelser
intjänade före 1998
ekonomiska handlingsutrymmet.
50,5
42,0
Då de fyra mål som följs upp det första tertialet Årets balanskravsresultat
prognosticeras att uppnås görs en samlad bedömning att god ekonomisk hushållning prognosti- Alingsås kommun har uppfyllt balanskravet sedan
ceras att uppnås per helår. För att fortsatt ha en det infördes år 2000.
ekonomi i balans behöver framförallt underskottet i nämnderna minskas och de handlingsplaner
som beslutats verkställas.
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Resultaträkning
Belopp i mnkr

Budget 2019

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

-2 229,7

Prognos 1
2019

Vårbokslut
2019

Vårbokslut
2018

686,3

211,2

189,2

-2 931,8

-965,7

-923,7

-2 245,5

-754,5

-734,5

-62,9

-62,9

-21,4

-20,3

-2 292,6

-2 308,4

-775,9

-754,8

1 961,9

1 955,2

651,7

631,1

413,8

431,9

144,0

121,7

44,7

51,9

23,3

18,2

-56,3

-51,0

-27,2

-22,4

71,5

79,6

15,9

-6,2

Extraordinära intäkter

0,0

0,0

0,0

0,0

Extraordinära kostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

71,5

79,6

15,9

-6,2

Årets resultat
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Balansräkning
Kommunen
Belopp i mnkr
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Budget 2019
1 092,6

Prognos 1 Vårbokslut Vårbokslut
2019
2019
2018
1 070,7
3,9

3,3

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

801,0

741,4

Maskiner och inventarier

102,8

95,8

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

1 092,6

1 070,7

Omsättningstillgångar
Förråd mm

4 847,3

4 797,2

Fordringar

83,6

84,4

991,3

924,9

50,6

47,1

3 416,1

3 376,6

Kortfristiga placeringar

658,7

639,1

Kassa och bank

621,9

592,6

Summa omsättningstillgångar

4 847,3

4 797,2

4 747,3

4 655,4

Summa tillgångar

5 939,9

5 867,9

5 738,6

5 580,3

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Årets resultat

71,5

79,6

15,9

-6,2

Övrigt eget kapital

775,8

779,4

779,5

707,6

Summa eget kapital

847,3

859,0

795,4

701,4

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

965,8

924,0

955,2

980,2

29,4

38,9

28,9

29,4

995,2

962,9

984,1

1 009,6

Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

2 470,2

2 444,5

2 852,2

2 565,9

1 627,2

1 601,5

1 106,9

1 303,4

Summa skulder

4 097,4

4 046,0

3 959,1

3 869,3

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

5 939,9

5 867,9

5 738,6

5 580,3

Inga

Inga

Inga

Inga

0,0

0,0

0,0

0,0

Inga uppgifter

0,3

0,5

0,5

Kortfristiga skulder

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser

32 | VÅRBOKSLUT 2019

FINANSIELLA RAPPORTER

Kassaflödesrapport
Kommunen
Budget
2019

Prognos 1
2019

Vårbokslut
2019

Vårbokslut
2018

Årets resultat

71,5

79,6

15,9

-6,2

Justering för av- och nedskrivningar

62,9

62,9

21,4

20,3

Justering för gjorda avsättningar

0,0

10,0

0,0

0,0

Justering för resultat vid försäljning

0,0

-0,1

-0,1

-3,6

Belopp i mnkr
Den löpande verksamheten

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

49,8

18,3

11,5

22,9

184,2

170,7

48,7

33,4

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-144,0

-144,0

-39,7

-47,1

Ökning/minskning förråd och varulager

-10,0

-10,0

1,1

-2,8

Ökning/minskning kortfristiga skulder

-1,3

-23,5

48,1

31,9

Kassaflöde från den löpande verksamheten

28,9

-6,8

58,2

15,4

-162,9

-156,2

-34,7

-20,5

0,0

0,1

0,1

0,5

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Investering i anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Omklassificering av investeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0,0

0,0

0,0

0,0

-162,9

-156,1

-34,6

-20,0

Finansieringsverksamheten
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Pensionsutbetalningar

20,3

18,1

3,7

2,3

144,0

144,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-48,5

-51,1

-13,3

-12,9

Förändring av långfristiga fordringar

0,8

0,8

0,0

0,0

Inköp av kortfristiga placeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Försäljning av kortfristiga placeringar

116,6

111,8

-9,6

6,5

Årets kassaflöde

-17,4

-51,1

14,0

1,9
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Driftredovisning
Nämndsuppföljning Vårbokslut 2019
Nämnd

KF:s budget
2019

Prognos 1

0,0

-15,0

Vård- och omsorgsnämnden

Avvikelse Vårbokslut
prognos/budget
2019

Vårbokslut
2018

-15,0

-7,3

2,4

Socialnämnden

0,0

-6,9

-6,9

-6,4

-2,4

Kultur- och utbildningsnämnden

0,0

-0,8

-0,8

-6,1

-1,1

Barn- och ungdomsnämnden

0,0

0,0

0,0

-8,9

-12,9

Miljöskyddsnämnden

0,0

0,0

0,0

0,5

0,3

Samhällsbyggnadsnämnden

0,0

-0,5

-0,5

-0,5

-2,4

Kommunstyrelsen

0,0

1,4

1,4

3,6

3,9

Exploatering

0,0

1,3

1,3

10,4

-0,8

Överförmyndarnämnden

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,4

Summa skattefinansierad verksamhet

0,0

-20,5

-20,5

-14,6

-12,6

Avfall

0,0

0,0

0,0

-1,3

-1,3

VA

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

0,0

0,0

0,0

-1,3

-1,3

Finansieringen

71,5

100,1

28,6

31,9

6,4

Totalt kommunen

71,5

79,6

8,1

15,9

-7,5

*Tabellen för vårbokslutet 2019 summerar inte till totalsummorna på grund av avrundningar men totalsummorna är rätt

Driftredovisning – totalt
Årets samlade prognos uppgår till +79,6 mnkr,
vilket är en positiv budgetavvikelse om 8,1 mnkr.
Kommunens skattefinansierade verksamhet prognostiserar en negativ budgetavvikelse om -20,5
mnkr. De avgiftsfinansierade verksamheterna, det
vill säga VA och avfall, prognostiserar en nollprognos.
Nämnderna prognostiserar för perioden ett
samlat underskott om – 20,5 mnkr. Nämndernas
underskott ligger i nivå med underskottet som redovisas i årsbokslutet 2018, detta trots ytterligare
anslag och ökad ramtilldelning om 67 mnkr.
Kommunstyrelsen anser det viktigt att beakta
att före beslutade och föreslagna åtgärdersplaner
prognostiseras ett samlat underskott om – 47,0
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mnkr. Underskottet återfinns i synnerhet hos
vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och
kultur- och utbildningsnämnden.

Skattefinansierade verksamheter
(prognostiserad budgetavvikelse -20,5 mnkr)
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett resultat om -7,3 mnkr i underskott till och med april.
Underskottet beror på minskade intäkter för
personlig assistans, ökat antal hemtjänsttimmar
och att statliga bidrag upphörde. Vård- och omsorgsnämnden har antagit en handlingsplan med
årseffekt om 25,0 mnkr där effekten på 2019 beräknas bli 15,0 mnkr. I prognosen har vård- och
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omsorgsnämnden utifrån viss försiktighet dock
enbart inkluderat 10,0 mnkr.
Prognosen per helår uppgår därmed till - 15,0
mnkr.

resultatet beror på effekter av semesterlöneskulden. Arbetsmarknadsenheten redovisar ett underskott om - 1,4 mnkr. En handlingsplan har tagits
fram som skall ge effekt under året.
Prognosen per helår är ett negativt resultat om
Socialnämnden redovisar ett underskott om - 6,4 - 0,8 mnkr som uppstått på Nolhaga Parkbad, där
mnkr till och med april. Totalt beror 2,8 mnkr verksamheten fick in intäkter först från mars då
på att nämnden nedskrivit osäkra fordringar till anläggningen öppnades.
Migrationsverket. 2,3 mnkr beror på effekten av
semesterlöneskulden. Övriga 1,3 mnkr i kostna- Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett under beror på att socialnämnden har större kost- derskott om - 8,9 mnkr till och med april. Prognader än vad budgeteten tillåter. Bland annat har nos per helår är ett resultat i nivå med budget.
Anledningen till att prognosen är sämre än utkostnaden för ekonomiskt bistånd ökat.
Prognosen per helår är ett negativt underskott fallet är främst effekten av semesterlöneskulden.
om - 6,9 mnkr där föreslagen ny handlingsplan Prognosen per helår är i nivå med budget. Däingår där totalt 8,3 mnkr skall sparas. Utan åt- remot finns det avvikelser inom verksamheterna
gärdsplanen är prognosen per helår – 15,2 mnkr. där framförallt färre barn i förskolan genererar
ett plus mot budget och grundskolan där några
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett skolor har problem att hålla budget som orsakar
negativt resultat för perioden januari till april på negativa siffror.
- 6,1 mnkr gentemot budget. Totalt 8,1 mnkr av
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Miljöskyddsnämnden redovisar ett överskott om utgång hamnar i linje med nuvarande prognos
+ 0,5 mnkr till och med april. Det positiva resulta- kommer skulden till abonnenterna då att uppgå
tet beror på lägre personal- och konsultkostnader. till 1,3 mnkr.
Prognos per helår är ett resultat i nivå med budget.
VA prognostiserar ett resultat i linje med budget. Både intäkter och kostnader väntas dock bli
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett under- något lägre än budget.
skott om - 0,5 mnkr. Underskottet kan hänföras
till bygglovsverksamheten som har lägre intäkter i
verksamheten än budgeterat. De lägre intäkterna Finansieringen (prognostiserad
beror på en lagändring som trädde i kraft 1 janu- budgetavvikelse + 28,6 mnkr)
ari 2019 som innebär en rabatt på bygglovsavgiften om handläggningstiden överskrider 10 veckor. Finansieringen redovisar ett resultat om 31,9
Prognos per helår är ett underskott om - 0,5 mnkr per april vilket är högre än samma period
föregående år. Prognos per helår för finansieringmnkr som beror på ovanstående lagändring.
en uppgår till 100,1 mnkr vilket är 28,6 mnkr
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om + högre än budgeterat. Detta förklaras bland annat
3,6 mnkr till och med april. Prognos per helår av orealiserade vinster i värdepapper, ny skatteuppgår till + 1,4 mnkr. Större underskott förvän- prognos samt ny pensionsprognos.
tas inom kommunens IT-verksamhet medan övrig
verksamhet hos kommunstyrelsen visar positiva
prognoser och resultat. Anledningen till att prognos per helår är lägre än resultat per april är att det
finns ett flertal vakanta tjänster samt verksamheter
som uppbär kostnader under senare delen av året,
bland annat till följd av EU-val samt 400-årsfirande.
Exploatering inklusive tomtförsäljning redovisar
ett överskott om + 10,4 mnkr till och med april.
Överskottet beror på tomtförsäljningar om + 14
mnkr som från och med i år resultatförs mot exploateringsansvar istället för mot finansieringen.
Prognos per helår är ett resultat om + 1,3 mnkr.
Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott om - 0,1 mnkr per april.
Prognos per helår är ett resultat i nivå med budget. Nämnden ser att arvodering till ställföreträdare fortsätter minska under 2019 till följd av att
antalet asylsökande minskar kraftigt.

Avgiftsfinansierade verksamheter
(prognostiserad budgetavvikelse 0,0 mnkr)
Avfallsverksamheten prognosticerar ingen avvikelse mot budget. Om utfallet vid 2019 års
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Investeringsredovisning
Budget
2019

Prognos

Avvikelse prognos/
budget

Vårbokslut
2019

Vårbokslut
2018

Vård- och omsorgsnämnden

3,3

3,3

0,0

0,4

0,3

Socialnämnden

1,5

1,5

0,0

0,2

0,2

Nämnd

Kultur- och utbildningsnämnden

6,0

6,0

0,0

0,7

0,7

Barn- och ungdomsnämnden

4,1

4,1

0,0

0,7

0,6

Miljöskyddsnämnden

0,7

0,7

0,0

0,0

0,0

Samhällsbyggnadsnämnden

46,3

46,1

-0,2

6,6

3,2

Kommunstyrelsen

38,1

31,6

-6,5

6,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,8

93,2

-6,7

14,6

10,0

Överförmyndarnämnden
Summa skattefinansierad verksamhet
Avfall

4,9

4,9

0,0

0,6

0,4

VA

58,2

58,2

0,0

19,5

10,7

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

63,1

63,1

0,0

20,1

11,1

162,9

156,2

-6,7

34,7

21,1

Totalt kommunen

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

Investeringsuppföljning

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar en
De skattefinansierade verksamheternas investe- nollavvikelse mot budget för helåret 2019. Invesringsbudget uppgår till 99,8 mnkr 2019. Därtill teringskostnaden uppgår per april till 0,4 mnkr
kommer VA, respektive Avfalls investeringar som och nämnden prognostiserar att investeringarna
uppgår till 63,1 mnkr. Total investeringsbudget ökar under återstoden av året.
för 2019 uppgår till 162,9 mnkr.
Investeringsutgifterna per april 2019 uppgår Socialnämnden prognostiserar att använda sina
till 34,7 mnkr vilket är 13,6 mnkr mer än per investeringsmedel. Större investeringar som planeras under året är brandsäkerhets- och arbetsapril 2018.
miljöåtgärder, integrering lås-/larmsystem samt
uppsättning av cykelställ på Sidenvägen.
Skattefinansierade verksamheter
(prognos per helår 93,2 mnkr)
Kultur- och utbildningsnämndens budget uppDe skattefinansierade verksamheternas investe- går till 6,0 mnkr och har hittills haft utgifter på
ringsbudget uppgår till 99,8 mnkr och prognos 0,7 mnkr. Prognosen för helår är att nämnden
per helår uppgår till 93,2 mnkr. Samtliga nämn- skall använda sina investeringsmedel. Under
der förutom kommunstyrelsen och samhällsbygg- 2019 har medel riktats till kvarvarande investenadsnämnden prognostiserar att använda sitt in- ringar för öppnandet av Nolhaga Parkbad samt
vesteringsutrymme.
ombyggnationer av Alströmergymnasiet.
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Barn- och ungdomsnämnden har hittills använt Avgiftsfinansierade verksamheter
0,7 mnkr av sina investeringsmedel och progno- (prognos per helår 63,1 mnkr)
sen är att använda resterande del under året.
De avgiftsfinansierade verksamheternas budget
Miljöskyddsnämnden har ännu inte använt någ- uppgår till 63,1 mnkr. Prognos per helår är ett
ra medel. Under 2019 kommer medlen att använ- utfall om 63,1 mnkr.
das till ett nytt ärendehanteringssystem.
Avfallsverksamheten prognostiserar ett utfall i
nivå med budget. Investering i nya fordon och
Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett kärl utgör en stor del av årets investeringar.
investeringsutfall strax under tilldelad budget.
VA-verksamheten prognostiserar ett utfall i
Under året planeras såväl reinvesteringar som ny- nivå med budget. Reinvesteringar har ökat jäminvesteringar i form av exempelvis lekplatser och fört med föregående år på grund av ett stort behov av att byta ut gammal utrustning på verk
hållplatser.
och pumpstationer. Expansionsinvesteringarna
Kommunstyrelsen prognostiserar ett utfall på har främst ökat jämfört med samma period före31,6 mnkr vilket är 6,5 mnkr under budget. In- gående år på grund av VA-utbyggnad i området
vesteringsutgifterna uppgår till 6 mnkr per april Skämningared/Svanvik.
2019 vilket är 1,0 mnkr högre än samma period
föregående år. Kommunstyrelsen har 2019 tilldelats medel för bland annat investeringar i Stadsskogen, cykelbaneutbyggnad samt medel för digitalisering.
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