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KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHET
Kommunstyrelsens budget 2020-2022
konkretiserar fullmäktiges budget och pekar ut
färdriktningen för kommunstyrelsens
verksamhet. Kommunstyrelsens budget
innehåller nedbrutna mål och särskilt fokus
under planperioden. Vidare framgår
investeringar för kommunstyrelsen kommande
fem år samt driftsram för kommande tre år.
Även ett personalpolitiskt perspektiv finns
definierat.
De prioriterade målen och fokusområdena
som återfinns i kommunfullmäktiges budget
ska genomsyra all kommunal verksamhet.
Genom kommunstyrelsens uppsiktsplikt följs
kommunens verksamheter upp och analyseras
utifrån kvalitet och effektivitet samt
säkerställer att arbetet bedrivs utifrån ett
medborgarperspektiv. Ärenden som har
bärighet i den önskvärda utvecklingen ska
prioriteras och delvis nya former och
arbetssätt för dialog med nämnder och
förvaltningar kommer att prövas.
Kommunstyrelsen är kommunens ledande
politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen
har ett helhetsansvar för kommunens
verksamheter, utveckling och ekonomiska
ställning. Ansvar och uppgifter delas in i
följande funktioner: ledning, styrning,
uppföljning och särskilda uppgifter.

Kommunledningskontoret är
kommunstyrelsens verkställande organ och
består av drygt 100 tjänstemän som verkar
inom kontorets verksamhetsområden.
Förvaltningsorganisationen och kontorets
uppdrag är indelat i följande delar:
o

o
o

övergripande strategisk funktion för
samordning och samverkan inom ett
flertal områden
kontinuerligt följa verksamheten i
övriga nämnder
att tillhandahålla verksamhet
bestående av administration, personal,
ekonomi, kommunikation, IT,
exploatering och näringslivsutveckling.

Kommunledningskontoret leder och
samordnar kommunens strategiska planering
och utveckling. Kontoret bereder
beslutsunderlag till kommunstyrelsen och utför
särskilda uppdrag och utredningar. Uppdraget
innefattar även att följa upp verksamheten i
kommunen och ansvara för modeller och
strukturer kring kommunens styrning och
ledning. Kommunledningskontoret stödjer
förvaltningarna med rådgivning och
specialisttjänster samt i samverkan
kvalitetssäkrar service till Alingsås medborgare.
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FOKUS UNDER PLANPERIODEN
Kommunfullmäktige har pekat ut den politiska
färdriktningen för kommunen.
Kommunstyrelsen kommer aktivt verka för
verkställandet. Som stöd finns
kommunstyrelsens förvaltning,
kommunledningskontoret. Ett stort fokus för
verkställandet kommer vara samarbete mellan
olika kompetenser och mellan avdelningar.
Nedan följer några av många exempel på vad
som särskilt kommer att vara i fokus under
planperioden.
o
o

o

Arbeta för ökad tillgång på bostadsoch verksamhetsmark.
Driva viktiga frågor avseende nationell
och strategisk infrastruktur, så som
Västra Stambanan och att finna
kommunens viljeinriktning med E20.
Arbeta för ett bättre upplevt
företagsklimat, bl.a. genom att ta fram
ett näringslivsstrategiskt program med
fokus på service, dialog och kortare
handläggningstider.

o

o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

Ökat fokus på Alingsås attraktivitet
genom samverkan kring
besöksnäringen och stadskärnan.
Fokus på E-arkiv och E-handel
Strategisk lokalförsörjning
Demokrati och mänskliga
rättighetsfrågor.
Agenda 2030 med särskilt klimatfokus
Folkhälsa
Kommunikation extern/intern
Lansering av nytt platsvarumärke
Fokus på säkerhetsarbete och däri;
beredskap och totalförsvar,
krigsorganisation och säkerhetsskydd.
Skapa förutsättningar för
förvaltningarna att utveckla och
implementera automatiserade
arbetsprocesser vilket leder till
effektivisering av administrativa
uppgifter
Arbeta med konkreta åtgärder för att
vara en attraktiv arbetsgivare,
exempelvis:
- heltidsanställning
- introduktion
- närvarande ledarskap
- ledarutvecklingsprogram
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KOMMUNSTYRELSENS MÅL
De prioriterade målen och indikatorerna är beslutade av fullmäktige. Till målen och indikatorerna finns
av kommunstyrelsen egna formulerade mål och nyckeltal, dessa är specifika och gäller för
kommunstyrelsen. Målen sträcker sig över planperioden, 2020-2022.
Prioriterat mål 1

Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv

Indikator

Företagsklimat, Insikt

Nämndens/bolagets mål

Kommunens företagsklimat ska förbättras, genom förbättrad service och kortare
handläggningstider

Motivering/koppling indikator

Kommunstyrelsen ska verka för en långsiktig och målinriktad strategi för
näringslivsutvecklingen i Alingsås kommun, genom att ta fram ett
näringslivsstrategiskt program. Kommunen prioriterar att styra mot ett bättre
upplevt företagsklimat och kortare handläggningstider för bygglov.

Uppföljning (nyckeltal)

Företagsklimat, effektivitet (%)

Nuläge 2019

63 (index 0-100)

Målvärde 2020

Minst 64

Prioriterat mål 1

Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv

Indikator

Arbetsställen med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller ITinfrastruktur i absolut närhet som medger en sådan hastighet (%)

Nämndens/bolagets mål

Andelen arbetsställen i Alingsås kommun som har tillgång till fast bredband om minst
100 Mbit/s, eller IT-infrastruktur i absoluta närheten som medger en sådan hastighet
ska vara minst 95 procent.

Motivering/koppling indikator

Målet ligger i linje med målsättningen i kommunens bredbandsstrategi.
Kommunstyrelsen ska inom ramen för målet kommunicera bredbandsstrategin
internet och externt samt stödja och främja kommunkoncernens arbete med
bredbandsfrågor.

Uppföljning (nyckeltal)

Arbetsställen med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller ITinfrastruktur i absolut närhet som medger en sådan hastighet (%)

Nuläge 2019

72,27%

Målvärde 2020

90% (2019)

Prioriterat mål 1

Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och
föreningsliv

Indikator

Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen (skala 1-6)

Nämndens/bolagets mål

Företagarnas upplevelse av en god dialog mellan kommunen och näringslivet ska bli
bättre

Motivering/koppling indikator

Upplevelsen av hur dialogen fungerar mellan kommunledning/företag är högt
prioriterad. En aktiv dialog ska föras med företag, föreningsliv och civilsamhälle.

Uppföljning (nyckeltal)

Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen (1-6)

Nuläge 2019

2,07 (2018)

Målvärde 2020

Minst 2,08
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Prioriterat mål 3

Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Indikator

Delaktighetsindex (%)

Nämndens/bolagets mål

Öka medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling genom bland annat
medborgardialog

Motivering/koppling indikator

Alingsås ska vara en tillgänglig kommun där kommuninvånarna ges insyn och
möjlighet till inflytande i kommunens verksamheter, samt genomföra lyhörda och
inkluderande medborgardialoger.

Uppföljning (nyckeltal)

Delaktighetsindex (%)

Nuläge 2019

52

Målvärde 2020

Minst 53

Prioriterat mål 3

Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Indikator

Nöjd inflytandeindex (%)

Nämndens/bolagets mål

Medborgarnas uppfattning om möjlighet till inflytande i kommunen ska öka

Motivering/koppling indikator

Kommunstyrelsen ska ha en tydlig extern kommunikation och information gentemot
invånare och andra intressenter. Invånarna I Alingsås ska uppleva att de har
inflytande i kommunen.

Uppföljning (nyckeltal)

Nöjd inflytandeindex (%)

Nuläge 2019

NII: 37

Målvärde 2020

NII: Minst 38

Prioriterat mål 3

Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Indikator

Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)

Nämndens/bolagets mål

Andelen som får ett gott eller mycket gott bemötande vid kontakt med
kommunledningskontoret ska vara 100 procent

Motivering/koppling indikator

Kommunledningskontoret ska ge ett gott bemötande i alla samtal med invånare och
andra intressenter. En översyn av kommunövergripande riktlinjer för telefoni
kommer att genomföras under året.

Uppföljning (nyckeltal)

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, kommunledningskontoret, andel av
maxpoäng (%)

Nuläge 2019

100% (2016)

Målvärde 2020

100%
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Prioriterat mål 3

Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Indikator

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

Nämndens mål

Andelen som tar kontakt med kommunledningskontoret via telefon som får ett direkt svar
på en enkel fråga ska vara minst 80 procent

Motivering/koppling
indikator

Kommunledningskontorets medarbetare ska vara tillgängliga för invånare och andra
intressenter. Det ska vara lätt för invånarna att komma i kontakt med rätt person och få
svar på frågor. En översyn av kommunövergripande riktlinjer för telefoni kommer att
genomföras under året.

Uppföljning (nyckeltal)

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

Nuläge 2019

67% (2016)

Målvärde 2020

80%

Prioriterat mål 3

Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Indikator

Andel som får svar på e-post inom en dag (%)

Nämndens mål

Andelen som tar kontakt med kommunledningskontoret via e-post och får svar inom en
dag ska vara minst 85 procent

Motivering/koppling
indikator

Kommunledningskontorets medarbetare ska vara tillgängliga för invånare och andra
intressenter. Det ska vara lätt för invånarna att komma i kontakt med rätt person och få
svar på frågor. En översyn av kommunövergripande riktlinjer för e-post kommer att
genomföras under året.

Uppföljning (nyckeltal)

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

Nuläge 2019

83% (2016), OBS: 2016 var mättiden två dygn

Målvärde 2020

85%
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KOMMUNLEDNINGSKONTORETS ORGANISATION

Kommunledningskontoret förstärkte sin
organisationen under 2019. Vakanta tjänster
tillsattes och en ny ledningsgrupp var på plats.
Förstärkningen var delvis ett resultat av de
medel kommunfullmäktige tillförde
kommunstyrelsen för att stärka styrning- och
ledning . Organisationen är konstruerad för att
upprätthålla strukturer där hantering av
kommunala angelägenheter genomförs utifrån
ett helhetsansvar och där olika avdelningar
gemensamt verkställer mål och åtaganden.
Organisationen består av fem avdelningar som
tillsammans tydliggör mandat,
ansvarsutkrävande och möjliggör ett
närvarande ledarskap i verksamhetsnära
frågor. Inom avdelningarna bryts enheter ut
för skapa arbetsgrupper med
spetskompetenser inom sina områden

Kontorets avdelningschefer är underställda
kommundirektören och enhetscheferna är
underställda avdelningscheferna. Direkt under
kommundirektören samlas ledande tjänstemän
i form av förvaltningschefer.
Kommundirektören lyder under
kommunstyrelsen, dess presidium och ytterst
dess ordförande.
Respektive avdelning och enhet har en
ansvarig chef med personal- , verksamhetsoch budgetansvar. Cheferna är även ansvariga
för att månadsvis följa upp sin ekonomi och
avlägga rapport samt att följa upp
verksamhetsmålen. Detta sammanställs till
kommunstyrelsen i samband med kommunens
bokslut. Kommundirektören har i samband
med detta dokument fördelat medel till
respektive avdelning/enhet för att bedriva
verksamhet.
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EKONOMIAVDELNINGEN
Ekonomiavdelningen arbetar
kommunövergripande med ekonomi- och
verksamhetsfrågor med särskilt fokus på
löpande redovisning, bokslut, budget,
uppföljning samt långsiktig kommunal
finansiering. Särskilt fokus har avdelningen på
att vara vägledande och styrande i kommunens
samlade uppföljningsprocesser samt i
framtagande av budget och bokslut.
Avdelningen ansvarar också för den
kommunala redovisningen med fokus på god
ekonomisk hushållning. Ekonomiavdelningen
arbetar vidare med de kommunala bolagen
och dess finansiering genom kommunens

internbank. Vidare finns ansvar för den
gemsamma utvecklingen och samordningen
inom redovisningsområdet som strävar efter
att ge en öppen och rättvisande bild av
kommunens ekonomi. Ekonomiavdelningen
ska agera och stötta övriga förvaltningar i det
löpande redovisningsarbetet samt utföra viss
administration åt förvaltningarna. Vidare
innefattar avdelningens ansvar ett
förvaltaransvar för ekonomisystemet samt vara
med och utveckla och underhålla olika
redovisningsrutiner. Inom ansvarsområdet
ligger även att bereda ärenden samt driva
kvalitets- och förbättringsarbete.

PERSONALAVDELNINGEN
Personalavdelningen övergripande uppdrag är
att ge verksamheten de verktyg, stöd och
processer inom HR-området som möjliggör och
skapar förutsättningar för att Alingsås kommun
ska nå sina mål, prioriteringar och värderingar.
Personalavdelningen består av HR-enheten
samt löne- och bemanningsenheten.
HR-enheten, arbetar med kommunens

strategiska planering, personaluppföljning och
det operativa stödet i HR-frågor.
Lön- och bemanningsenheten arbetar med
utveckling och förvaltning av HR-system samt
utbetalning av löner och därtill relaterade
uppgifter samt uppdraget att bemanna
kommunens förvaltningar med timavlönade
och semestervikarier.

TILLVÄXTAVDELNINGEN
På avdelningen finns det strategiska ansvaret
för exploatering, näringslivsutveckling och
infrastruktur. Huvuduppdragen är att
genomföra tillväxtprogrammet, att öka
tillgången på bostads- och verksamhetsmark,
att bedriva planering för strategisk
infrastruktur och att bidra till att förbättra
företagsklimatet i Alingsås.
Andra områden är mark för utbyggnad, tomtförsäljning, och utbyggnad av gator och
gång/cykelvägar inom nya
exploateringsområden.

En samhällsstrategisk grupp har inrättats på
kommunledningsnivå, i syfte att genomföra en
snabbare och effektivare plan- och
exploateringsprocess.
På avdelningen bedrivs också ett strategiskt
och operativt näringslivsbefrämjande arbete. I
fokus är mötesplatser, dialogforum,
lotsfunktion och kommunikation, i
kombination med att erbjuda service till
nyföretagare och företag som vill växa.
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IT-AVDELNINGEN
Med Alingsås invånare, näringsliv och
medarbetare i fokus ansvarar IT-avdelningen i
Alingsås kommun för service, drift och
utveckling av kommunens IT-verksamhet och
telefoni. Avdelningen agerar också ur ett
centralt perspektiv för att stötta
verksamheterna i sin digitala
verksamhetsutveckling genom övergripande
initiativ för att effektivisera våra leveranser
med människan i centrum.
Det övergripande målet med avdelningens
arbete är att erbjuda ett modernt IT-stöd med
hög tillgänglighet och kvalitet. På ITavdelningen finns kompetens inom
informationsteknologi kombinerat med
kunskap om kommunal verksamhet. Det bidrar
i slutändan till att de kommunala
verksamheterna kan ge god service och

information till medborgarna i en ömsesidig
dialog.
Avdelningen ansvarar bland annat för:
o Övergripande digitalisering
o Utveckling och drift av kommunens
datanät och gemensamma servrar
o Levereans av datorarbetsplatser
o Tekniska frågor kring kommunens
telefonisystem
o Övergripande IT- teknisk infrastruktur
o Kommunens e-strategi, systemanordning, webbplattform och ITsäkerhet
o Användarstöd och IT-inköp
o Kommunens växel och reception
o Kommunövergripande
verksamhetssystem.

STABSAVDELNINGEN
Avdelningen organiserar ett flertal strategiska
funktioner inom ett antal områden:
Kansli och juridik med strategiskt och operativt
ansvar för kommunens administrativa
processer, dokumenthantering, systemförvaltning och stöd till förvaltningar i
administrativa processer och ärendeberedning.
Ansvarar för registrering, ärendeprocesser,
styrdokument, arkiv, politisk beredning av
ärenden till KS, KF, AVRF, ABAR och
ungdomsfullmäktige.
Kommunikation med strategiskt och operativt
ansvar för kommunens externa och interna
kommunikation via bland annat media, sociala
medier och hemsidor. Ansvaret att utveckla
både organisationens varumärke såväl som
kommunens platsvarumärke.

beredskapsarbete, samt frågor så som
strategisk lokalförsörjning, folkhälsa,
brottsförebyggande arbete, mänskliga
rättigheter och Agenda 2030.
Upphandling med strategiskt och operativt
ansvar för att med att upphandla tjänster och
varor till kommunens verksamheter, genom
både kommunövergripande upphandlingar
samt att ge stöd till enskilda förvaltningar.
Ansvar för införande av e-handel och
kommunens försäkringar.
Överförmyndarhandläggare med strategiskt
och operativt ansvar för kommunens
överförmyndarverksamhet, som har tillsyn
över ställföreträdares verksamhet i
kommunen, samt handläggning av
överförmyndarnämndens ärendeberedning.

Säkerhet med strategisk och operativt ansvar
för kommunövergripande säkerhets-, kris- och
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KOMMUNLEDNINGSKONTORETS PERSONAL
PERSONAL OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Efter ett antal år med hög personalomsättning
har omsättningstakten inom
Kommunledningskontoret minskat kraftigt och
2019 har präglats av att sätta nya
arbetsgrupper och för vissa avdelningar och
enheter även ny organisation. Som ett steg i
handlingsplan Effekt har HR-funktionen
samlats på Kommunledningskontoret vilket är
en stor del av ökningen av anställda under
2019. Under 2020 planeras i nuläget inte för
några större organisatoriska förändringar som
påverkar antal anställda i särskilt stor
utsträckning.

Rekrytering har i stort sett kunnat genomföras
utifrån de kravprofiler som finns för respektive
befattning och uppdrag. Förvaltningen har
dock i flera rekryteringar svårigheter att
rekrytera erfarna specialister. Utifrån detta ser
vi att introduktionen för nyanställda, både nu
och i ett framtidsperspektiv, behöver riktas
särskilt till att både introducera i yrket och i
kommunen i större utsträckning än tidigare.
Pensionsavgångar inom förvaltningen är under
de kommande åren jämt fördelade över både
befattningar och avdelningar och ligger på
knappt 3%.

Tabell 1,
urvalsmånad
oktober
År

Tillsvidare-anställda

Visstids-anställda

Tillsvidareanställda

Tillsvidareanställda, extern avgång
exklusive pension tom oktober

2019

105

16

102,2

8,6%

2018

97

16

94,2

21,6%

Tabell 1,
urvalsmånad
oktober
År

Antal anställda

Genomsnittlig
sysselsättningsgrad

Antal årsarbetare

Andel heltidsanställda
(exklusive vilande)

Personalomsättning

Arbetad tid, januari-oktober

Tillsvidareanställda

Månadsanställda

Timanställda

2019

97%

90%

99%

1%

2018

97%

91%

98%

1%

AKTIVITETER/ÅTGÄRDER
Alingsås kommunen bedriver ett brett
kompetensförsörjnings- och arbetsmiljöarbete
där aktiviteter genomförs både centralt för
hela kommunen samt lokalt inom respektive
förvaltning. Nedanstående aktiviteter är ett
urval av vad som sker under 2020 utifrån ett
kommunperspektiv som också får genomslag
indirekt och direkt på
Kommunledningskontoret.
Alingsås kommun kommer under 2020 fortsatt
Formerna för hur medarbetare introduceras
utvecklas och en ny kommunövergripande
digitaliserad process utvecklas under 2020.

att medverka vid och synas på mässor,
konferenser och evenemang i syfte att
synliggöra kommunen som arbetsgivare utifrån
den plan som tagits fram i det kontinuerliga
arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.
Inom ramen för arbetet med rekrytering så
kommer ett pilotprojekt avseende
centraliserad kravprofils- och
annonseringshantering genomföras
Medarbetar- och chefsöverenskommelser är
en viktig del i kommunens arbete och vi
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kommer att fortsätta implementera och
utveckla arbetssättet under kommande år.

för medarbetare mellan Alingsås kommun som
arbetsgivare, vårdcentralerna i Alingsås och
försäkringskassan.

Kommunen har påbörjat ett långsiktigt
värdegrundsarbete som kräver kontinuitet och
tid där verktyg och metoder tas fram för att
underlätta implementeringen inom
förvaltningarna samtidigt som
Kommunledningskontoret lyfter in
värdegrunden i övergripande styrande
dokument och riktlinjer.

Kommande år riktas särskilt fokus på att
analysera sjukfrånvaro och utifrån det ta fram
aktiviteter för att möta upp eventuella
förändringar sjukfrånvaromönster samt på
både kommun- och förvaltningsnivå.
Strategin för ledarutvecklingen bygger fortsatt
på att rusta våra chefer i forskningsbeprövade
modeller och utbildningar, nätverkande samt
kommuninterna seminarier.

Kommunen åtar sig att verka för ökad
samverkan avseende rehabiliteringsprocessen
ARBETSMILJÖ OCH SJUKFRÅNVARO
Inom Kommunledningskontoret är fokus även
att fortsätta utveckla medarbetar- och
chefsöverenskommelser samt att
förankra/implementera rutiner och riktlinjer
inom ramen för det systematiska
arbetsmiljöarbetet som en särskild förstärkt
introduktionssatsning kopplat till att
förvaltningen historiskt haft en hög
personalomsättning och nu behöver
säkerställa det löpande arbetet inom
arbetsmiljöfrågorna.

Nyckeltal för förvaltningen under 2020:
- Sjukfrånvaro, målsättning att sänka den totala
sjukfrånvaron. Följs upp löpande av respektive
chef samt övergripande i delår samt bokslut.
- Systematiskt arbetsmiljöarbete, målsättning
av öka upplevelsen av Alingsås kommun som
en attraktiv arbetsgivare inom ramen för
mätning i medarbetarenkäten. Följs upp
årligen.

Sjukfrånvaro utifrån arbetad tid
Ackumulerat januari-oktober

2018

2019

Differens 2018-2019

1-14 dagar

1,90%

1,88%

-0,02%

1-59 dagar

2,55%

2,33%

-0,22%

> 60 dagar

1,08%

1,56%

0,48%

< 29 år

1,57%

1,89%

0,32%

30-39 år

1,41%

2,23%

0,82%

40-49 år

6,36%

4,26%

-2,10%

50-55 år

1,66%

5,58%

3,92%

> 56 år

4,29%

5,27%

0,98%

Kvinnor

3,87%

4,74%

0,87%

Män

3,23%

2,39%

-0,84%

Total

3,63%

3,89%

0,26%
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KOMMUNLEDNINGSKONTORETS EKONOMI
BUDGET KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter

Budget 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

60 601

58 879

59 602

60 912

-84 277
-4 259
-51 056
-16 640

-86 821
-4 494
-48 847
-16 108

-88 149
-4 510
-48 532
-16 169

-90 344
-4 572
-48 704
-16 391

Verksamhetens kostnader

-156 232

-156 270

-157 361

-160 012

Verksamhetens
nettokostnader

-95 631

-97 391

-97 759

-99 100

Kommunbidrag

95 631

97 391

97 759

99 100

Årets resultat

0

0

0

0

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

2020 tilldelas kommunstyrelsen ett
kommunbidrag om 97,4 mnkr varav 3 mnkr är
tillfälliga medel. De tillfälliga medlen utgörs av
2 mnkr riktat mot digitalisering och 1 mnkr för
400-årsjubileet som kommunen firade under
2019.

kompensation utgått för högre
personalomkostnader (PO). Den sista
justeringen är att medel för att täcka ökade
kostnader inom friskvård som har ingått i
kommunstyrelsen kommunbidrag fördelas ut
till de övriga nämnderna.

Till 2021 och 2020 planeras de tillfälliga
medlen för digitalisering kvarstå, däremot
försvinner tillfälliga medel kopplat till 400årsjubileet, utöver denna förändring består
skillnaden i kommunbidraget endast av en
indexuppräkning.

Per kontoklass är de största förändringarna
inom personal, omnämnt ovan i kombination
med att kostnader kopplade till röstmottagare
inte uppstår 2020, följt av köp av tjänster och
intäkter. Avseende köp av tjänster är det
framför allt kopplat till att tillfälliga medel
kopplat till 400-årsjubileet försvinner och att
intäkterna minskar handlar framförallt om att
inga medel från innovationsfonden budgeteras
samt att faktureringsvolymen till de
kommunägda bolagen minskar.

Jämfört med budgeten 2019 är det 1 mnkr
kopplat till EU-valet och en nettoeffekt av 4
mnkr kopplat till 400-årsjubileet som
försvinner, båda var av tillfällig karaktär.
Det sker en del förändringar inom
personalområdet, en tjänst med tillhörande
finansiering flyttas till miljöskyddsnämnden.
HR-funktioner med tillhörande finansiering
från övriga nämnder centraliseras till
kommunledningskontoret. Därutöver har en

Bedömningen är att kommunstyrelsens
verksamhet ska kunna bedrivas inom tilldelad
budgetram och kommunledningskontorets
detaljbudget under 2020-2022 utan att behöva
vidta väsentliga åtgärder

Budget kommunstyrelsen 2020-2022
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INVESTERINGSBUDGET KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Tkr

Budget
2019

Exp an sion sin v esterin g
KS-reserv expansionsinvesteringar
KS digitalisering

24 270

GC Långared/Loo
Bergkullegatan, Stadsskogen etapp 2

Budget
2020
21 550
5 000
2 000
6 200

Plan
2021
30 210
5 000
2 000

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

60 540
5 000
2 000

101 570
5 000
2 000

73 800
5 000
2 000

5 000

35 000

5 000

5 000

10 000

1 000

2 300

3 500

Krangatans förlängning inkl. GC-väg
Mjörnstranden planprogram
Knektegårdsgatan
Skola vid Säterigatan
Norra Stadsskogen etapp 4/5

600

Verksamhetsområde Norr
Lycke deponi
Grankullegatan, Stadsskogen etapp 2
Norra Stadsskogen etapp 3

400
1 200
550
400

Angöringsbrygga & erosionsskydd Säveån

550

2 000

260
9 500

1 350
6 000

9 500

750

1 750

20 000

4 400

5 190

820

20 000

Planprogram S. Stadsskogen ca 700 bostäder

500

Förbindelse över E20 Vardsjön

8 000

Verksamhetsområdet Bälinge etapp 1

500

Förskola vid Nolhaga allé

3 000
500

Laggarebacken, låglänt del (bostäder)

1 500
200

Frostvägen, Nolby 38:24
Vardsjövägen, Tuvebo 1:64

1 000

Bryngeskogsvägen, Stadsskogen 2:122

4 750

5 750

Åtgärder avsiktsförklaring E20

3 000

1 000

2 000

20 000

10 000

500

5 000
0
0
8 700
400

3 000
0
0
11 300
400

3 000
0
0
11 500
400

3 000
0
0
11 400
400
8 000

Östra Ängabo
Norra Bolltorp, gata
Investeringar cykelväg landsbygd
Imagein v esterin g
Rein v esterin g
Inventarier

6 000

250

5 000
7 000

0
10 500

0
0
11 700

Tjänstekatalogen

400
8 300

5 300

7 900

8 100

Fastigheter

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 300

6 300

6 300

6 300

6 300

6 300

6 300
38 070

39 550

6 300
45 210

6 300
78 140

6 300
119 370

6 300
91 500

An p assn in gsin v esterin g
IT-infrastruktur
Totalt u tgifter

Budget 2020-2022 innefattar mer omfattande
investeringar än den tidigare antagna
Flerårsstrategi 2019-2021. Inför 2020 utökas
investeringsvolymen med 1,5 mnkr jämfört
med tidigare plan. Framförallt för omfattande
investeringar inom IT-infrastruktur och
satsningar på tjänstekatalogen samt
investeringar på gång- och cykelvägar,
samtidigt har KS-reserven och investeringar
inom fastigheter minskat. Investeringarna

inom IT ligger på en konsekvent högre nivå
under planperioden.
Framåt kommer större investeringskostnader
kopplat till tillväxtprogrammet, dock har
tidplanen skiftat något där en del investeringar
kommer tidigare och andra har senarelagts.
Investeringar kopplat till tillväxtprogrammet
beskrivs mer i detalj i antaget tillväxtprogram
med tillhörande finansieringsplan.
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BUDGET EXPLOATERING
Belopp i tkr

Budget 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Verksamhetens intäkter

5 080

9 579

9 722

9 868

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-5 828
0
-360
808

-4 909
0
-6 485
1 412

-4 982
0
-6 579
1 433

-5 057
0
-6 475
1 455

Verksamhetens kostnader

-5 380

-9 982

-10 128

-10 077

-300

-403

-406

-209

Kommunbidrag

300

403

406

209

Årets resultat

0

0

0

0

Verksamhetens
nettokostnader

Exploateringsverksamheten är organisatoriskt
placerad under kommunstyrelsen. Exploatering
erhåller endast ett mindre kommunbidrag.
Verksamheten särredovisas från övrig
verksamhet inom kommunstyrelsen. Utöver
kommunbidraget är verksamheten helt

självfinansierad genom tidsförsäljning till
exploateringsprojekt och försäljningsintäkter
för exploateringstomter. Budgeten innehåller
dock endast en liten del av planerade
nettointäkter för tomtförsäljning.
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INTERNKONTROLLPLAN

Område

Process

Riskvärde

Vad ska kontrolleras?

Metod

Ansvarig

Uppföljning

Avsaknad av redundans

Verksamhet

IT

8

Säkerhet

Rutiner och
strukturer.

IT

Bokslut x2

Kompetensgap

Personal

Kompetensförsö
rjning

6

Att kompetens finns inom
organisationen i syfte att nå
målen.

HR

Bokslut x2

IT-säkerhet

Verksamhet

IT

8

Behörigheter

Inom ramen för
medarbetarsam
tal/medarbetar
överenskommel
se på
individnivå samt
styrmodellsarbe
tet på
organisatorisk
nivå
Kontroll

IT

Bokslut x2

Felaktiga löner

Personal

Löneutbetalning

6

Respektive chef kontrollerar utfall
av lön samt attest av
avvikelser/beslut

Uppföljning i
Hypergene

HR

Månadsvis

Löneglidning

Personal

Lönebildning

9

Årsvis

Personal

Systematiskt
arbetsmiljöarbet
e

12

Mätvärde tas
fram 1 gång per
år
Enkät till chefer

HR

Arbetsmiljö

HR

Årsvis

Attestkoll

Ekonomi

Fakturabetalning
ar

6

Lönesättningar utanför
löneöversyn och utvecklingen av
lönekostnaden
Att framtagna riktlinjer och
rutiner inom ramen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet
följs
Behörigheter

Kontroll

EKONOMI

Bokslut x2

Dokumenthanteringsplan

Verksamhet

Dokument &
processer

12

Genomförd plan och dess
implementering

Stickprov

STAB

Bokslut x2
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Avsaknad av redundans
Kompetensgap
IT-säkerhet
Felaktiga löner
Löneglidning
Arbetsmiljö
Likviditetsplanering
System + bank
Attestkoll
Ansvarsfördelning strategisk samhällsplanering
Samordning KLK/SBK
Hög arbetsbelastning
Ansvarsfördelning strategiska samhällsfrågor
Ägarskap för näringslivsutvecklingen
Samordning KLK/förvaltningar
Personalomsättning
Svårtillgänglig information/rutiner/regler/styrdokument
Dokumenthanteringsplan

Förklaring Risk:

2
3
2
3
3
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

4
2
4
2
3
4
2
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3

Risk och
väsentlighet

Risk/
väsentlighet

Risk – beskrivning

Risk/
sannolikhet

Underlag till internkontrollplan

8
6
8
6
9
12
4
4
6
4
4
4
4
4
4
4
4
12

Hantering
(mål, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)

Internkontrollpunkt
Internkontrollpunkt
Internkontrollpunkt
Internkontrollpunkt
Internkontrollpunkt
Internkontrollpunkt
Åtgärder bedöms ej nödvänliga
Åtgärder bedöms ej nödvänliga
Internkontrollpunkt
Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
Internkontrollpunkt

Förklaring Väsentlighetsgrad:
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1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig
2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten
3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå

1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen
3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som
kommunen
4.Allvarlig:är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Förklaring Hantering:
Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras.
Riskvärde 1-4
Åtgärder bedöms ej nödvändiga.
Riskvärde 6-12
Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer.
Formuleras som mål i nämndens flerårsstrategi.
Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan.
Riskvärde 16
Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens flerårsstrategi.
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