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Kommunstyrelsens ordförande
2019 var året då Alingsås kommun firade 400 år
och vi fick besök av inga mindre än kronprinsessparet. Alingsås har på 400 år byggt upp en god
kommunal verksamhet med hög kvalitet som vi
ska vara stolta över.
Alingsås är en tillväxtkommun. År 2019 ökade
befolkningen i Alingsås med cirka 350 personer,
främst som en följd av inflyttning till kommunen. Det är glädjande att människor väljer att bo
i Alingsås kommun och förhoppningen är att alla
inflyttare ska känna sig välkomna i Alingsås. De
som redan bor här är generellt sett nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på, enligt den
medborgarundersökning som SCB gjorde i slutet
på året. Att växa ställer också krav på kommunen,
inte minst i form av att möjliggöra byggnation av
bostäder, se till att det finns förskolor och skolor
för alla barn och äldreomsorgsplatser för äldre.
Kommunen har därför under året arbetat fokuserat med planarbete av de tillväxtområden som pekats ut i kommunens Tillväxtprogram. Utöver det
så pågår ett arbete med en fördjupad översiktsplan
för staden Alingsås. Planen kommer omfatta det
område som är Alingsås tätort idag, samt områden
som kan komma att ingå i staden framöver.
Alingsås uppvisar även 2019 goda resultat inom
välfärden. Kommunen återfinns fortsatt bland
landets 25 procents bästa kommuner avseende
andel elever som går ut gymnasiet med examen
och brukare inom äldreomsorgen och LSS är
också bland de 25 procents nöjdaste i landet med
kommunens service. Därtill har resultaten förbättrats inom mätningarna av företagsklimatet,
som varit en prioriterad fråga för kommunen och
kommer även fortsättningsvis att vara.
Det finns givetvis också utvecklingsområden
som kommer att vara prioriterade områden för
kommunen framöver. Kommunen kommer
bland annat att fokusera på en förbättrad dialog
med näringslivet, förkortade handläggningstider

och en ökad tillgänglighet för kommuninvånare
och andra som vill komma i kontakt med oss.
Under 2019 har flera viktiga beslut fattats om
kommunens framtida styrning. Bland annat har
en reviderad styrmodell antagits i slutet av året,
som moderniserats genom bland annat förändrad ekonomistyrning, en avskalad uppföljning
under året och förändrad målstyrning. Den nya
styrningen har på ett tydligare sätt kopplats till
kommunens nya Vision 2040, för att säkerställa
att styrkedjan från visionen ner till konkreta mål
i verksamheterna fungerar.
Kommunkoncernen uppvisar ett på ytan starkt
resultat för år 2019 men står samtidigt inför stora
utmaningar framöver på grund av den demografiska utvecklingen i kombination med stora investeringsbehov och en skuldsättning som inte
bör öka i alltför hög hastighet. Framför oss ligger
bland annat en ombyggnation av Nolhaga Reningsverk, ett av de största projekten kommande
decennium. En god välfärd till alla alingsåsare
grundar sig i en god ekonomisk hushållning och
ordning och reda i finanserna. För att stärka detta
har Alingsås som första kommun antagit en sammanställd budget för hela kommunkoncernen.
Jag vill avslutningsvis rikta ett varmt tack till
kommunkoncernens anställda och mina förtroendevalda kollegor för det gångna året.
Alingsås mars 2020

Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens
ordförande
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Vision 2040
Kommunens vision är grundbulten i arbetet vi
gör tillsammans i Alingsås. Den ska genomsyra
alla verksamheter och vara känd för alla medarbetare. Visionen utgör den långsiktiga styrningen
och gemensamma riktningen för hela kommunen.
”Alingsås är Västsveriges vackraste
kulturstad i en levande bygd.
Genom nytänkande, engagemang och
tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.”

För att låta visionen få kraft i hela samhället har
fem fokusområden tagits fram som tydliggör de
särskilda inriktningar som fokus bör ligga på för
att nå kommunens vision. Fokusområdena ska
vara vägledande för både politiker och chefer i
styrningen av kommunen, och genomsyrar såväl
politiska mål som verksamheternas egna mål.
Vision 2040 antogs av kommunfullmäktige
den 28 mars 2018 § 55.

De fem fokusområdena är:

Vackra miljöer

Livskvalitet
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Händelser under året
Alingsås 400 år

2019 var året då Alingsås firade ett storartat
400-årsjubileum. Under året genomfördes en lång
rad önskeprojekt, där föreningar och privatpersoner ansökt om medel för att genomföra olika
typer av arrangemang, till exempel sommarteater,
stadvandringar och utställningar. Alla önskeprojekt var gratis och tanken var att de skulle vara inkluderande, nyskapande och bygga på samarbete.
Den stora jubileumshelgen 21 september hade
en repertoar som löpte över fyra århundraden. Ett
storslaget artistuppbåd, bland andra Ebbot Lundberg, Mariette och Christer Sjögren, levererade
klassiskt, pop, rock, jazz, dansband och körsång.
Lördagen bjöd på ett fantastiskt sensommarväder
där alingsåsarna gick man ur huse för att fira sin
stad och få en skymt av kronprinsessparet som
bjudits in att närvara vid jubileet.

Återinvigning av Nolhaga Parkbad

Efter tre år av omfattande renovering och utbyggnad var det i mars dags att återinviga Nolhaga Parkbad. Tidigare decenniers badhus har
växt från 7 000 till 11 000 kvadratmeter och förvandlats till en modern friskvårdsanläggning som
förutom vanliga simbassänger fått ett familjebad
med rutschkanor, en våning för relax och behandlingar samt en rehab-bassäng.
Näringslivsklimat

2019 blev året då Alingsås vände en nedåtgående
trend i Svenskt Näringslivs ranking för näringslivsklimat, som bygger på deras attitydundersökning bland företagare. Man har länge kunnat
utläsa i både denna och andra undersökningar
att Alingsås resultat påverkas mycket av långa
handläggningstider, till exempel av bygglov. Ett
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intensivt arbete har pågått för att komma tillrätta
med detta och mot slutet av året konstaterar vi att
bygglovskön i det närmaste halverats.
I SKR:s undersökning KKiK (Kommunens
Kvalitet i Korthet) hamnar Alingsås i topp för kvaliteten inom flera av välfärdens kärnverksamheter,
som skola och omsorg.
I maj kom tidningen Fokus årliga Bäst att leva-ranking, där man identifierar Alingsås som en
kommun med X-faktor, det vill säga en svårmätbar kvalitet av ”stadshygge, charm eller attraktivitet”.
Evenemang och inspelningar

Under 2019 har en rad evenemang arrangerats i
Alingsås, både av kommunen och av olika organisationer utifrån som sett Alingsås som en attraktiv arena. Året bjöd bland annat på VM i Futsal,
Kaffe-SM och Gothia Cup och i kommunens regi
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producerades en uppskattad dräktutställning på
Nolhaga slott och alingsåsarna själva fick ställa ut
sina konstverk på Kulturhuset.
Året präglades också av att film- och TVinspelningarna avlöste varandra. Storfilmen Min
pappa Marianne och barnfilmerna LasseMajas
detektivbyrå och Nelly Rapp spelades in under
sommaren, liksom SVT:s succéserie Allt för Sverige. Staden och landsbygdens vackra och unika
miljöer har varit viktiga inslag i alla dessa produktioner som ger fin uppmärksamhet till vår kommun och stolthet hos oss som lever och verkar här.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande
och tydlig bild av Alingsås kommuns verksamhet det
gångna året. Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen
som ger en bild av den samlade kommunala verksamheten,
oberoende av hur verksamheten är organiserad.
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Översikt över
verksamhetens utveckling
Alingsås kommunkoncern redovisade ett resultat på 149,4 mnkr 2019. Alingsås kommunkoncern har en i grunden stabil driftsekonomi med
en acceptabel resultatnivå. Utmaningarna ligger
i de stora investeringar som väntas kommande
år i kombination med den demografiska utvecklingen och en lägre ökningstakt av skatte- och

bidragsintäkter. För att kunna hantera denna
investeringsvolym krävs fortsatt starka resultat,
en verksamhet som är i budgetbalans och andra
finansieringskällor än lån. Kommunkoncernen
har ett lånetak på totalt 4,0 miljarder kronor att
förhålla sig till. I tabellen lämnas en översikt över
verksamhetens utveckling.

Den kommunala koncernen
2019
Verksamhetens intäkter (mnkr)
Verksamhetens kostnader (mnkr)
Årets resultat (mnkr)
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)
Investeringar (mnkr)
Självfinansieringsgrad (%)
Lån i banker och kreditinstitut (mnkr)
Nettokoncernskuld, kr/invånare
Antal årsarbetare, kommunala bolag

2018

2017

2016

2015

1 053,3

1 016,2

1 062,2

1 020,5

942,4

-3 016,5

-2 868,4

-2 823,3

-2 790,9

-2 597,6

149,4

145,7

91,1

65,0

97,8

20,8

19,3

17,5

31,2

31,7

443,4

456,5

641,4

462,0

278,5

90,6

81,3

45,6

55,5

98,0

3 402,8

3 395,9

3 345,9

2 933,2

2 720,7

95 732

96 187

96 645

90 906

88 880

131

125

135

128

123

Kommunen
Folkmängd
Kommunal skattesats (%)
Skatteintäkter (mnkr)

2019

2018

2017

2016

2015

41 420

41 070

40 390

40 045

39 602

21,36

21,36

21,36

21,36

21,36

1 962,9

1 898,7

1 853,8

1 744,9

1 659,9

Generella statsbidrag och utjämning (mnkr)

431,2

372,3

360,5

358,8

344,1

Verksamhetens intäkter (mnkr)

664,9

613,2

665,9

644,0

579,8

-2 902,6

-2 753,3

-2 721,0

-2 702,6

-2 507,7

Årets resultat (mnkr)

Verksamhetens kostnader (mnkr)

96,7

71,0

125,1

1,9

36,2

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)

33,1

31,7

28,8

21,1

20,9

150,8

116,4

131,4

118,2

101,3

Investeringar (mnkr)
Självfinansieringsgrad (%)
Lån i banker och kreditinstitut (mnkr)
Kommunala bolagens andel (mnkr)
Antal årsarbetare, kommunen
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108,4

114,3

144,3

50,8

89,6

3 402,8

3 395,9

3 345,9

0,0

0,0

3 402,8

3 395,9

3 345,9

2 933,2

2 720,7

2 972

2 895

2 904

2 870

2 597
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Den kommunala koncernen
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs
i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation, kommunala bolag samt ett räddningstjänstförbund som drivs tillsammans med Vårgårda
kommun.
Kommunen anlitar privata utförare på två väsentliga områden, hemtjänst och kost.

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.

DEN KOMMUNALA
KONCERNEN

NÄMNDER

KONCERNFÖRETAG

Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och
utbildningsnämnden
Miljöskyddsnämnden

Kommanditdelägare

AB Alingsås Rådhus

Kommunstyrelsen
Barn- och
ungdomsnämnden

SAMÄGDA FÖRETAG

Ägs till 100 % av Alingsås kommun

Alingsås Energi Nät AB
100%

Alingsås Energi AB

100% 100%

Kommuninvest
ekonomisk förening

Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB

100%

AB Alingsåshem
100%

AB Alingsåshem 1

Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund

100%

SKL Kommentus AB

Fabs AB
Komplementär

PRIVATA UTFÖRARE

ISS Facility Service AB
Frösunda Omsorg AB
Bräcke Diakoni
Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB
Norlandia Kids2Home Centrum
Ulna AB
Gryning Vård AB
Frösunda Omsorg AB

Inera
Inera AB
AB

Spiken Fastighets
Kommanditbolag

Socialnämnden
Vård- och
omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
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Nämnd

Verksamhet

Kommunstyrelsen

Ansvarar för att utifrån ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och
ekonomiska ställning, leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt
ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Barn- och ungdomsnämnden

Ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem för barn och ungdomar.

Kultur- och
utbildningsnämnden

Ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning samt har det
samordnade och övergripande ansvaret för kommunens integrationsarbete. Därutöver är
nämnden kommunens samordnande och verkställande organ för kultur- och fritidsverksamhet
och kulturskola, samt för turism, besöksnäring och evenemang.

Miljöskyddsnämnden

Ansvarar för tillsyn och kontroll enligt miljöskyddsbalken och livsmedelslagstiftning samt för
tillstånd i ärenden angående alkoholservering och försäljning av tobak. Nämnden förvaltar även
kommunens energi- och klimatrådgivning och samordnar kommunens arbete med vattenvårdsfrågor i enlighet med EU:s vattendirektiv.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansvarar för kommunens plan- och bygglovsverksamhet och är samordnande och verkställande
organ för trafik, parkering, lekplatser, allmän platsmark och skötsel av tätortsnära natur.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar också för VA-verksamheten och kommunens avfallshantering samt för att kart- och mätningsteknisk service finns i kommunen.

Socialnämnden

Ansvarar för kommunens verksamhet inom individ- och familjeomsorg och arbetar med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen, föräldrabalken, lag med särskilda bestämmelser om vård
av unga och lag om vård av missbrukare i vissa fall. Nämnden ansvarar också för ersättningar till
ensamkommande barn och kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen.

Vård- och omsorgsnämnden

Ansvarar för kommunens uppgifter inom äldreomsorg för personer över 65 år och för stöd
och service till personer med funktionshinder. Nämnden ansvarar också för färdtjänst och
bostadsanpassning.

Överförmyndarnämnden

Ansvarar för kommunens uppgifter inom földrabalken, lagen om god man för ensamkommande
barn och vad som i övrigt i lag eller annan författning åligger överförmyndarnämnd.

Valnämnden

Ansvarar för att genomföra allmänna val och på kommunens eller landstingets uppdrag
genomföra kommunal folkomröstning.

Bolag

Verksamhet

AB Alingsås Rådhus

AB Alingsås Rådhus (ABAR) har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag äga och förvalta aktier i Alingsås kommuns hel- eller delägda bolag samt initiera och driva utvecklingsprojekt
inom kommunkoncernen som en integrerad del i det kommunala utvecklingsarbetet.

Alingsås Energi Nät AB

Alingsås Energi Nät AB (AENAB) är moderföretag för kommunens samlade energiverksamhet.
AENAB erbjuder varor och tjänster inom elnät, fjärrvärme, fibernät och tjänster närliggande
kärnverksamheten.

Alingsås Energi AB

Alingsås Energi AB (AEAB), är dotterbolag till Alingsås Energi Nät AB (AENAB). AEAB erbjuder
elhandel och elproduktion i form av vattenkraft.

Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB

Ändamålet med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB är att få en effektiv styrning från
ägaren samtidigt som koncernbildningen ger resursmässiga samordningsvinster. Bolaget har
till uppgift att som moderbolag äga och förvalta aktier i AB Alingsåshem och Fabs AB.

AB Alingsåshem

AB Alingsåshem är ett allmännyttigt bostadsbolag inom Alingsås kommun. Bolaget ska på egen
hand och i samverkan med andra aktörer möjliggöra att det byggs fler bostäder i Alingsås
kommun. Detta ska göras på ett sätt som främjar social hållbarhet genom bland annat blandade
upplåtelse- och ägandeformer.

AB Alingsåshem 1

I november 2019 bildades dotterbolaget AB Alingsåshem 1, vilket gör AB Alingsåshem till
moderbolag. Det nya bolagets verksamhet är att förvalta, förvärva och avyttra fastigheter, utföra
service, utvecklingsarbete och administrativa tjänster, förvalta värdepapper samt bedriva annan
därmed förenlig verksamhet. Fastigheten Brogården 19 har överlåtits till AB Alingsåshem 1.

Fabs AB

Fabs AB har två huvudsakliga uppdrag, dels att äga, bygga, förvalta och hyra ut lokaler och övriga
fastigheter samt dels att exploatera och sälja industrimark. Ändamålet med bolagets verksamhet är
att erbjuda kostnadseffektiv förvaltning av verksamhetslokaler för Alingsås kommun och att stärka
kommunens attraktivitet för näringslivsetableringar och näringslivets utveckling inom kommunen.

Spiken Fastighets
Kommanditbolag

AB Alingsås Rådhus och Fabs AB äger Spiken Fastighets Kommanditbolag. Verksamheten
består i att äga och förvalta fastigheter.
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Viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning
Nedan görs en beskrivning av faktorer som är
viktiga för bedömningen av kommunens resultat
eller ekonomiska ställning. De faktorer som omnämns bedöms vara risker som, om de inte omhändertas i den utsträckning som krävs, får negativa konsekvenser för kommunens resultat eller
ekonomiska ställning.

Omvärldsrisker
Demografisk utveckling

Den demografiska utvecklingen påverkar både
kommunens ekonomi och arbetsmarknad. Det
finns en tydlig trend i samhället med en ökad
livslängd och förhållandevis många barn, vilket
innebär ett ökat ekonomiskt och volymmässigt
tryck på kommunens välfärdstjänster. Efterfrågan
på skola, barnomsorg, bostäder, sjukvård och äldreomsorg kommer att öka. Detta sker samtidigt
som antalet personer i arbetsför ålder inte ökar i
samma takt. Med en ökad andel äldre och barn så
ökar också den så kallade försörjningsbördan, som
är ett mått på hur många extra personer en person
i yrkesverksam ålder behöver försörja förutom sig
själv. På riksnivå år 2019 är försörjningsbördan
0,77 personer, i Alingsås kommun är den 0,86
personer. Den förväntas öka kommande år.

barn och ungdomar lyckas i skolan, där kommunen har ett stort åtagande i båda fall. De senaste
årens invandring har inneburit en föryngring av
befolkningen och en möjlighet för kommunen att
få fler personer som kan bidra till finansieringen
och kompetensförsörjningen inom välfärden. En
dåligt fungerande arbetsmarknadsetablering riskerar att påverka kommunens ekonomi direkt
och indirekt. Vissa kostnader, så som ekonomiskt
bistånd och kostnader i form av arbetsmarknadsåtgärder är omedelbara. Andra kostnader uppkommer på sikt och indirekt i form av uteblivna
skatteintäkter och socialt utanförskap.
Bostadsbrist

En snabb befolkningsökning under flera år har
medfört en brist på bostäder. Dessutom är nyproduktionen dyr och vänder sig till relativt resursstarka grupper samtidigt som kötiden för
att få hyra bostäder med lägre hyra är lång. En
dåligt fungerande bostadsmarknad för med sig
en rad negativa konsekvenser som trångboddhet
och segregation, vilket får höga individuella och
samhälleliga kostnader. Det medför också att organisationer och företag, framför allt i större städer, har svårt att rekrytera personal. Ett expansivt
byggande är också förknippat med en finansiell
risk för svagare bostadsmarknader eftersom det
är oklart hur länge den höga efterfrågan kommer
Integration
bestå. I Alingsås kommuns befolkningsprognos
En prioriterad fråga för kommunen är att skapa syns ett stabilt ökat antal inflyttare kommande år,
förutsättningar för en lyckad integration av ny- vilket följs av ett ökat antal utflyttande. Inflyttaranlända. De långsiktiga effekterna av den stora na är dock stadigt fler än utflyttarna. Prognosen
invandringen som skett de senaste åren kommer om tio år är att fler personer i åldrarna 15-25 år,
vara beroende av den lokala och nationella politik 30-40 år och 75-90 år kommer bo i kommunen
som förs och vilka insatser som genomförs. Två jämfört med 2018, vilket i någon mån indikerar
viktiga förutsättningar för en lyckad integration är bostadsbehoven och byggplanering kommande år.
etablering på arbetsmarknaden och att nyanlända Det kan dock finnas stora skillnader på in- och
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kryteringsbehovet inom välfärdstjänsterna väntas
öka kommande år. I storstadsområden som Göteborgsregionen har kommunerna svårt att behålla personal eftersom det är lätt att byta till mer
attraktiva jobb inom regionen, vilket ökar både
personalomsättning och löner. Rekryteringsläget
till behörig och kompetent personal inom vissa
Verksamhetsrisker
yrkesgrupper i kommunen uppges vara ansträngt.
Kompetensförsörjning
Om kommunen inte kan rekrytera personal i den
Befolkningens storlek och ålderssammansättning utsträckning som behövs riskerar det att få negaär avgörande för kommunens samhällsplanering, tiva effekter för medarbetare och kvalitet i verkfinansiering och kompetensförsörjning. I takt samheterna.
med att andelen barn och äldre ökar, ett stort
flyktingmottagande och stora pensionsavgångar Digitalisering och välfärdsteknik
har konkurrensen om arbetskraft ökat och re- Flera kommunala verksamhetsområden kommer
utflyttarna vad gäller socioekonomiska faktorer
som utbildning, inkomst och arbetsmarknadsstatus inom och mellan åldersgrupper, vilket är en
osäkerhetsfaktor som behöver följas och beaktas.
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att kunna och behöver effektiviseras med hjälp
av digitalisering. Ny teknik kommer att vara avgörande för att trygga kommunens kompetensförsörjning och möta den demografiska utvecklingen på sikt. Effektiviseringar med ny teknik
ställer krav på organisatorisk utveckling och att
medarbetare har tillräckliga kunskaper inom informations- och kommunikationsteknik. Studier
gjorda av OECD visar att hälften av den svenska
arbetskraften inte har tillräckliga sådana kunskaper, vilket behöver mötas av kompetensutveckling.
Därutöver kommer vissa arbetsuppgifter inom de
kommunala verksamhetsområdena kunna automatiseras, som bedöms kunna frigöra resurser
som kan användas till andra områden.

Finansiella risker
Ränterisk

Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar kommunens finansnetto negativt. Ränteriskhantering ska
syfta till att undvika stora och snabba genomslag
i finansnettot. Målet med ränteriskhanteringen
är att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga finansnetto inom ramen för de risktaganden som
fastställs i kommunkoncernens finansriktlinjer.
Kommunens upplåningsportfölj ska eftersträva
en genomsnittlig räntebindning på 2,5 år med ett
tillåtet intervall mellan 1,5 och 4 år. Dock får det
vara maximalt 50 procent räntebindningsförfall
inom 12 månader. Vid årsbokslut 2019 har kommunens låneportfölj en genomsnittlig räntebindning på 2,7 år och 14 procent räntebindningsförfall inom 12 månader.
ligger inom de riskvärden som finansriktlinjerna
tillåter.
Kreditrisk

Kreditrisk är den risk som finns när kommunen placerar överskottslikviditet där motpartens
kreditvärdighet kan förändras. I kommunkoncernens finansriktlinjer fastställs vilka risker
kommunen är villig att ta. Placeringarnas sammanlagda genomsnittliga löptid får ej överstiga
ett år och det finns specifika regler vid placering
i obligationer. Kommunens placeringsportfölj

Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken att vid någon
tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en
ökad kostnad, ha tillgång till medel för betalningar. Finansieringsrisk uppstår även om kommunens upp- och utlåning inte sker med matchade
villkor för kapitalbindning. Målet är att uppnå
en låg finansieringskostnad samtidigt som kom-

ÅRSREDOVISNING 2019 | 13

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

finansieras i framtiden. Alingsås kommun redovisar pensionsförpliktelserna enligt fullfondsmodellen. Detta innebär att ansvarsförbindelsen lyfts
in i balansräkningen som en avsättning. Innevarande år har det lett till en positiv resultateffekt
om 20,2 mnkr. Likvidmässigt ger en övergång till
fullfonderingsmodellen inte någon effekt.
Till och med 2016 har kommunen redovisat
pensionerna enligt blandmodellen, vilket även
dåvarande lag (1997:614) om kommunal redovisning angav. Under 2017 valde Alingsås kommun
Valutarisk
att byta redovisningsprincip för redovisning av
Med valutarisk avses risken för att kommunen pensioner vilket fortsättningsvis strider mot den
drabbas av ökade kostnader till följd av valuta- nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring
kursförändringar. Den finansiella elmarknaden i och redovisning.
Norden prissätter el i euro. Den valutarisk som
uppkommer vid användandet av finansiella ter- Kommunen följer rekommendation 10 från Rådminer har säkrats genom att i första hand handla et för kommunal redovisning gällande värdering
i svenskt prisområde (i SEK).
och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser. Upplysningar om förpliktelsen finns i
Marknadsvärdesrisk i
not 18.
munens betalningsförmåga säkerställs på såväl
kort som lång sikt. Kassaflödesprognoser upprättas och analyseras för att säkerställa att det finns
tillräckligt med kassamedel för att möta behovet
i den löpande verksamheten. Kommunens upplåningsportfölj ska eftersträva en genomsnittlig
kapitalbindning på 2,5 år med ett tillåtet intervall mellan 1,5 och 4 år. Vid årsbokslut 2019 har
kommunens låneportfölj en genomsnittlig kapitalbindning på 2,7 år.

finansiella placeringar

Denna riskfaktor omfattar risker som följer då
kommunens placeringar värderas till verkligt värde som baseras på instrumentens marknadsvärden. Eftersom placeringarna värderas till verkligt
värde leder marknadens upp- och nedgångar till
en påverkan på kommunens resultaträkning och
årets resultat. Vid en uppgång i placeringarnas
värde blir effekten positiv på resultatet och det
motsatta sker om placeringarnas värde sjunker. I
balanskravsutredningen rensas årets resultat från
bland annat orealiserade vinster och förluster i
värdepapper.
Vid årsbokslutet 2019 ligger placeringarna
inom de riktlinjer som anges i kommunkoncernens finansriktlinjer.
Pensionsförpliktelser

Kommunkoncernen har ett omfattande pensionsåtagande uppgående till 946 (954,3) mnkr. Åtagandet för kommunen uppgår till 936,8 (945,2)
mnkr.
Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta eftersom skulden ska
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Risker i skatteintäkter och statsbidrag

Det finns risker förknippade med reducerade
skatteintäkter till följd av ökad arbetslöshet vid
en konjunkturnedgång, särskilt om den slår hårt
mot tjänstesektorn som är viktig för Alingsås. Än
mer påtaglig är risken för reducerade statsbidrag,
då dessa är beroende av politiska beslut på nationell nivå vilka är svåra att förutse.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Händelser av
väsentlig betydelse
Köp, försäljning, etablering, nedläggning och
omstrukturering av väsentliga händelser

Under 2018 övergick medarbetarna från Fabs AB
till AB Alingsåshem och under 2019 har således
samtliga medarbetare varit anställda i AB Alingsåshem. Denna förändring innebar att AB Alingsåshem förvaltar Fabs ABs fastigheter från 1 september 2018.
I november 2019 bildades dotterbolaget AB
Alingsåshem 1, vilket gör AB Alingsåshem till
moderbolag. Det nya bolagets verksamhet är att
förvalta, förvärva och avyttra fastigheter, utföra
service, utvecklingsarbete och administrativa
tjänster, förvalta värdepapper samt bedriva annan
därmed förenlig verksamhet. Fastigheten Brogården 19 har överlåtits till dotterbolaget.

Trästaden Alingsås fick ett nytt tillskott under
sommaren då Alingsåshem invigde 26 klimatsmarta och energieffektiva hyresrätter i korslimmat trä. Ungdomsboendet Pumpans träkonstruktion bidrar till ett minskat klimattryck och är
det första projektet som byggts i massivträ sedan
ägardirektivet ändrades 2018. Inflyttning har under året också skett i 3 bostadshus i Stadsskogen
med totalt 53 lägenheter och tillbyggnad har börjats av Bjärkegården som ska vara färdigställt under 2021.
Lagom till jubileumsåret 2019 fick Alingsåsarna en modern, upprustad och tillbyggd badanläggning då Nolhaga Parkbad invigdes.
Vädret i Alingsås har varit 10 procent varmare
än ett normalår och 3 procent varmare än fö-
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regående år vilket inneburit lägre leveranser för Större investeringar 2019
energikoncernen jämfört med budgeterat. Det
Pågående och färdigställda större ny- och
har under året varit en tillväxt med nya kunder i
ombyggnationer 2019:
fibernätet och i elnätet. I fibernätet har tillväxten
Nolhaga Parkbad, ny- och ombyggnation.
avklingat något men utbyggnad sker fortfarande.
Energikoncernen har ökat antalet solcellsanlägg- Herrgårdens förskola, om- och tillbyggnad.
Alströmergymnasiet, omläggning av konstgräsplan.
ningar inom området från 69 till 87. Under år
2019 var det 20-årsjubiléet för Lights in Alingsås
Bolltorp, ombyggnad av kontor.
med temat ”Be the Light” med drygt 70 000 be- Spiken 2, om- och tillbyggnad av kontor.
sökare.
Västra Bodarna skola, ny ventilation.
Räddningstjänstförbundet har tillsammans
Ängaboskolan, lokalanpassning.
med fastighetskoncernen under året arbetet med
att planera och projektera för ny räddningstjänst- Ungdomsboendet Pumpan med sina 26 lägenheter är
färdigställt 2019.
station.
Inköp av fastighet i centrala Sollebrunn, Erska 2:56, samt
Kommunens exploateringsverksamhet visar
ombyggnation av lokalerna till kontor och handel.
stora överskott för år 2019 tack vare försäljning
3 bostadshus i Stadsskogen med totalt 53 lägenheter samt
av mark och fastigheter.
en lokal är inflyttade 2019.
Under perioden har följande större
fastighetstransaktioner genomförts:

Nytt garage med tillhörande markparkeringar i Stockslycke
färdigställdes 2019.

Försäljning av Fodret 13 och del av Farkosten 11 (mark).

Pågående tillbyggnad av Bjärkegården, för bostäder för
äldre, klart 2021.

Avtal är tecknat om försäljning av Hinden 7.
Tillträde under 2020.

Tak- och fasadrenovering på Tuvegården pågår och
planeras färdigställas under 2020.

Köp av fastighet Erska 2:56 för ombyggnation till kontor.

GC-väg vid Skårsvägen.

Försäljning av Brogården 19 till dotterbolag (AB Alingsåshem 1).

Tomtebogatan Norra Stadsskogen.

Försäljning av Fältspaten 16.

Café folkets park.

Försäljning av Ädelövsskogen 2.

Järtas Park.

Försäljning av Ädelövsskogen 3.

Nolhaga Park.

Försäljning av Rådmanshage 14.

GC-bana Kristinehomsvägen.

Försäljning av Bälinge-Nygård 6:16.

Hulabäck utbyggnad VA.

Försäljning av Centrum 1:9.

Skämningared/Svanvik utbyggnad VA.

Försäljning av Trollskogen 1.

Utbyte Kristineholms pumpstation.

Försäljning av Vindskyddet 3.

Väsentliga avtal

Betydande rättstvister

Fabs AB har en ekonomisk risk i ett pågående
Projekteringsavtal har skrivits med Vattenfall om projekt. Denna risk är bedömd och hanterad geen ny elinmatning till Alingsås. Elnätet är klassat nom en avsättning per 2019-12-31.
Kommunen har fått prövningstillstånd till
och anmält som samhällsviktig tjänst och därmed
gäller nya lagkrav om driftsäkerhet under det så Högsta Förvaltningsdomstolen för överklagankallade NIS-direktivet (Network and Informa- det av kammarrättens dom gällande ett idébution Security), ett EU-direktiv som ställer krav på ret offentligt partnerskap (IOP). Denna risk är
säkerhet i nätverk och informationssystem.
bedömd och hanterad genom en avsättning per
2019-12-31.
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Styrning och uppföljning av den
kommunala verksamheten
Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för
styrningen och uppföljningen av den kommunala koncernens och kommunens verksamhet. I
avsnittet nedan lämnas upplysningar om väsentliga aspekter av styrning, uppföljning och intern
kontroll.
Struktur för styrning
av den kommunala koncernen

Alingsås kommun antog en ny styrmodell den 27
november 2019, som börjar gälla från och med
1 januari 2020. Den styrmodell som är gällande
fram till dess och som beskrivs i detta årsbokslut antogs av kommunfullmäktige 10 december
2014 och reviderades 24 februari 2016.
Styrmodellen syftar till att säkerställa att den
politiska viljan får genomslag i verksamheterna
och för kommunens invånare. Den tydliggör
styrkedjans olika delar och säkerställer att de hör
ihop.
Processer för fastställande av mål, budgetering och uppföljning

Kommunens styrsystem utgår från Vision 2040,
som är grunden för styrningen av kommunen
och har en bred politisk förankring. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens prioriterade
mål, som är övergripande mål för hela kommunen. De kompletteras med indikatorer på övergripande nivå, som gör det möjligt att bedöma
framgång i förhållande till uppsatta mål och gör
de prioriterade målen mätbara. Utifrån kommunens prioriterade mål med tillhörande indikatorer
samt de egna huvuduppdragen identifierar varje
nämnd och styrelse dels åtaganden som bedöms
vara nödvändiga förändringar för att uppnå de
prioriterade målen och dels internkontrollpunk-

ter som bedöms vara delar av verksamheten som
måste hållas under uppsikt. Till åtaganden kopplas nyckeltal som bedöms vara väsentliga för att
bidra till måluppfyllelsen.
Budget och planering

Styrsystemet delas in i en planeringsprocess och
en uppföljningsprocess. I planeringsprocessen
fastställer kommunfullmäktige varje år kommunens flerårsstrategi, som omfattar de nästkommande tre årens verksamhet. I flerårsstrategin
finns de prioriterade målen med tillhörande indikatorer, budget för det kommande året och de
ekonomiska ramarna för nästkommande två år.
Nämnderna upprättar också flerårsstrategier som
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tar sin utgångspunkt i kommunens flerårsstrategi.
Den innehåller plan för de kommande tre åren,
där åtaganden och nyckeltal beskrivs och en internkontrollplan upprättas.

det finns en mycket hög sannolikhet för att risken inträffar och det bedöms ge mycket allvarliga
konsekvenser när det inträffar kan nämnden eller
styrelsen bedöma risken vara i behov av en omedelbar åtgärd. I detta fall beskrivs den omedelbara
Bokslut och årsredovisning
åtgärden och hur den ska hanteras i nämndens
Uppföljningsprocessen ska säkerställa att verk- eller bolagets flerårsstrategi.
samheten bedrivits som planerat. Uppföljning
Internkontrollplanen följs upp i samband med
och analys återkopplas uppåt i styrsystemet. tertialboksluten. Nämndens eller styrelsens hela
Kommunfullmäktige följer upp kommunens fler- väsentlighets- och riskanalys ska dokumenteras
årsstrategi i bokslut tertialvis, per april, augusti och rapporteras till kommunstyrelsen som ett led
och december. Nämnderna följer upp sina egna i att fullfölja kommunallagens intentioner om
flerårsstrategier inför fullmäktiges uppföljning god intern kontroll.
och utgör underlag till kommunens bokslut. I
I analysen identifieras och analyseras de områförsta tertialuppföljningen följs arbetet med de den där risk finns för att nämnden eller bolaget
prioriterade målen upp samt den ekonomiska inte bidrar till att uppnå kommunens prioriteraresursförbrukningen och prognos för helåret. I de mål och indikatorer, lagar, regler och fullmäkandra tertialbokslutet görs motsvarande uppfölj- tigebeslut eller finansiell rapportering.
ning, dock inkluderas de kommunala bolagen
och koncernredovisning för kommunkoncernen Uppföljning av intern kontroll
finns med i uppföljningen. I det sista tertialbok- Kommunen arbetar systematiskt för att säkerställa
slutet, årsredovisningen, följs utfallet för priori- att verksamheten lever upp till de krav som ställs
terade mål, indikatorer och ekonomi upp. Både på den. I Alingsås kommuns styrmodell framgår
nämndernas och bolagens uppföljning ligger till att internkontroll ska genomföras för att se till att
grund för kommunens årsredovisning.
målen uppfylls inom följande kategorier:
Processer och struktur för intern kontroll

I planeringsprocessen görs en väsentlighets- och
riskanalys, som knyter ihop styrmodellen med
den interna kontrollen genom att identifiera och
analysera områden där risk finns för att nämnden
eller styrelsen inte bidrar till att uppnå kommunens prioriterade mål och indikatorer. I analysen
värderar nämnden eller styrelsen sannolikhet och
konsekvens hos de identifierade riskområdena.
Därefter avgör nämnden/styrelsen om riskområdet är ett åtagande eller en internkontrollpunkt.
De internkontrollpunkter som identifieras bedöms vara delar av verksamheten som måste hållas under uppsikt. Varje nämnd upprättar utifrån
väsentlighets- och riskanalysen en internkontrollplan som är en del av nämndens flerårsstrategi.
Internkontrollplanen anger beskrivning av riskerna, hur kontrollen av riskerna ska göras, av vem
de ska göras och när.
Om ett riskområde får höga riskpoäng, där
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• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• Tillförlitlig finansiell rapportering
• Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Respektive nämnd genomför en väsentlighetsoch riskanalys i samband med framtagande av
nämndens budget inför varje nytt verksamhetsår.
I den identifieras eventuella områden där
kommunen riskerar att inte leva upp till de målsättningar och krav som finns. De punkter som
bedöms vara i behov av uppsikt under året skrivs
in i nämndens internkontrollplan, där risken beskrivs, värderas med ett riskvärde, anger hur den
ska kontrolleras samt när och av vem. De punkter
som får det högsta möjliga riskvärdet, då risken
bedöms som både sannolik att inträffa och med
svåra konsekvenser för verksamheten, skrivs in i
nämndens budget som en omedelbar åtgärd. Den
kompletteras av en beskrivning av hur risken ska
hanteras.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Samtliga nämnder har under 2019 tagit fram
internkontrollplaner som bilaga till budgeten
samt följt upp dessa planenligt under året. Identifierade risker har under året återredovisats till
kommunstyrelsen i samband med tertialbokslut.
Av respektive nämnds årsbokslut framgår att
identifierade risker har kontrollerats och redovisning av vad kontrollerna påvisat har gjorts. I
vissa fall har avvikelser noterats, exempelvis vad
gäller lagstadgad handläggningstid för bygglov
och personalens tidsredovisning. Avvikelserna
har dock omhändertagits i pågående verksamhetsutveckling och är under kontinuerlig uppsikt.
De flesta kontroller som återfinns i nämndernas
internkontrollplaner har dock genomförts utan
anmärkning eller med försumbar anmärkning.
Några risker av omfattande karaktär har identifierats behöva omedelbara åtgärder, exempelvis andrahandsuthyrning till individer som avslutat sin
etableringsperiod, volymökning på Alströmer-

gymnasiet, kompetensbrist inom skolan, utveckling inom personlig assistans och boendeplatser
för äldre samt för brukare inom LSS. Samtliga
identifierade risker som kräver omedelbara åtgärder har noggrant följts upp av berörda nämnder
under året.
Arbetet med internkontroll ger en säkerhet i
verksamheten då avvikelser snabbt kan identifieras, arbetet fungerar som en garant för kommunens invånare. När en avvikelse identifierats
arbetar nämnden vidare med åtgärder för att kunna minska eller eliminera risken framöver. Vissa
risker får dock närmast vara stående punkter då
de alltid behöver hållas under uppsikt. Vid en genomgång av nämndernas arbete med internkontroll under året visar det sig att samtliga arbetar
med punkterna på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt.
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God ekonomisk hushållning
och ekonomisk ställning
Kommuner har sedan år 1992 haft krav på sig
att verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. Vidare ska god ekonomisk
hushållning prägla hela kommunala koncernen.
Kommunfullmäktige beslutar om målen för god
ekonomisk hushållning och dessa anges i kommunens budget. En utvärdering och avstämning
av de beslutade målen för 2019 följer nedan. Därefter analyseras den ekonomiska ställningen för
den kommunala koncernen.

Det finansiella perspektivet av god ekonomisk hushållning innebär bland annat att varje generation
själv ska bära kostnaderna för den service som den
konsumerar, det vill säga ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har
förbrukat. Verksamhetsperspektiv tar sikte på att
kommunen måste bedriva sin verksamhet på ett
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att
kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk
hushållning. För att säkerställa detta måste det finnas ett klart samband mellan resurser, prestatioUtvärdering av god ekonomisk hushållning
ner, resultat och effekter. Kommunfullmäktige har
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god pekat ut 12 prioriterade mål med tillhörande 40
ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort indikatorer som kommunens tillika mål för god
och lång sikt. I kommunallagens 11:e kapitel ang- ekonomisk hushållning. Indikatorerna används
es att det för den kommunala verksamheten ska för att göra målen mätbara och för att möjliggöra
finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för bedömning av framgång i förhållande till uppsatt
god ekonomisk hushållning. Målen och riktlin- mål. Prioriterat mål fyra med tillhörande indikajerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet torer är tillika finansiellt mål för god ekonomisk
och utformas av kommunerna.
hushållning och resterande mål är tillika verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.
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Prioriterade mål och indikatorer
Bedömningen av indikatorerna under respektive
mål görs utifrån kriterier som framgår i beslutad
flerårsstrategi 2019–2021 för Alingsås kommun.

Indikatorn utvecklas i rätt riktning
Indikatorn är oförändrad eller utvecklas i fel riktning
Indikatorn kan ej bedömas

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

MÅL 1 – I Alingsås är det tryggt,
säkert och välkomnande

Måluppfyllelsen för mål ett mäts utifrån indikatorerna medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är
i kommunen, andel elever som känner trivsel och
trygghet i skolan samt befolkningsmängd.

•

1.1 Medborgarnas upplevelse av hur
tryggt det är i kommunen ska förbättras
Index 1-100

•
•
•

2019

2018

2017

Alingsås

58

60

58

Alla kommuner

57

58

57

Kommunstorlek 30000-49999 inv.

56

55

55

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U00405)

Upplevelsen av tryggheten i kommunen har
minskat något jämfört med 2018 och ligger nu
på samma nivå som året dessförinnan. Förändringen mellan åren är en inte statistiskt säkerställd förändring. Medelvärdet för samtliga kommuner som deltar i undersökningen och för de i
liknande kommunstorlek som Alingsås är något
lägre, dock är inte heller där skillnaden mellan
jämförelsegrupperna och Alingsås en statistiskt
säkerställd skillnad. Under året har bland annat
en revidering av arbetet inom brottsförebyggande rådet (BRÅ) pågått, där fler aktörer ska ingå
och där arbetet ska vara sammanhängande med
krisberedskapsarbetet, arbetet mot organiserad
brottslighet och civilt försvar.

•

2019

2018

2017

Förskola
Värde 1-7

Alingsås
Göteborgsregionen

i.u
i.u

5,8
5,8

5,8
5,7

Årskurs 2
Index 1-100

Alingsås
Göteborgsregionen

91
88

88
89

89
89

Årskurs 5
Index 1-100

Alingsås
Göteborgsregionen

83*
81*

8,2
8

8,4
8,4

Årskurs 9
Index 1-100

Alingsås
Göteborgsregionen

85*
80*

8
7,8

7,6
7,9

Alingsås

84

81

83

Göteborgsregionen

83

84

84

Gymnasiet,
årskurs 2
Index 1-100

*Resultat ej jämförbara mellan år 2018 och 2019 pga. olika enkäter.
Källa: Göteborgsregionens elevenkät

Elevers trygghet i skolan ökar i lågstadiet och i
gymnasiet jämfört med 2018. För förskolan genomfördes ingen enkät 2019, uppgiften kan därför inte redovisas. Avseende årskurserna fem och
nio är resultaten inte jämförbara med 2018, då
enkäten genomfördes av Skolinspektionen åren
2018 och 2017 men av Göteborgsregionen 2019.
Alingsås har genomgående högre genomsnittsbetyg för elevers upplevda trygghet i skolan jämfört
med genomsnittsbetyget i Göteborgsregionen.
Skolorna har under året arbetat med att utveckla ett mer förebyggande och främjande arbete för
att motverka diskriminering och kränkande behandling. Exempelvis har ny rutin och riktlinje
för arbete mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling antagits för gymnasieskolan och elevhälsan har under året kunnat utökas
via riktade interna och externa medel. Utifrån de
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resultat som finns och är jämförbara görs bedöm- lägre betyg jämfört med kommuner av liknande
ningen att indikatorn är uppfylld.
storlek och Göteborgsregionen. Skillnaderna är
inte statistiskt säkerställda. Indikatorn bedöms
1.3 Befolkningsmängden ska öka
vara ej uppfylld då den inte ökat.
Antal invånare

Alingsås

•

2019

2018

2017

41 420

41 070

40 390

Källa: SCB:s befolkningsstatistik, Kolada (N01951)

Befolkningen i Alingsås fortsätter att växa. Under 2019 utökades befolkningen i Alingsås med
350 personer. Över tid ses en stabil ökning, vilket
tros vara en effekt av kommunens attraktiva läge
med närhet och kommunikationsmöjligheter till
Göteborg och dess arbetsmarknad. Alingsås vision 2019 deklarerade att Alingsås kommun har
42 000 invånare år 2019. Även om invånarantalet
inte nådde ända fram var det inte långt ifrån. Indikatorn bedöms vara uppfylld genom att folkmängden har ökat.

•

2.2 Andelen nystartade företag per
1000 invånare ska bli fler
Alingsås

2019

2018

2017

5.4

5.4

5.8

Alla kommuner

4,7

4,7

5

Kommunstorlek 30000-49999

5,5

5,6

6

Källa: Bolagsverket, Kolada (N00941)

Andelen nystartade företag i relation till antal invånare är oförändrad jämfört med föregående år.
Alingsås har fått fler invånare jämfört med 2018,
men nyföretagandet har inte ökat i samma utsträckning utan ligger kvar på samma nivå som
året innan. Indikatorn bedöms därmed inte vara
uppfylld.

•

2.3 Kommunens näringslivsranking
ska förbättras

MÅL 2 – I Alingsås finns goda
möjligheter till arbete och företagande

Rangordning 1-290

2019

2018

2017

230
237
200
Måluppfyllelsen för mål två mäts utifrån indikato- Ranking
rerna medborgarnas upplevelse av möjligheter till Källa: Svenskt Näringsliv, Kolada (U40402)
arbete och företagande, andelen nystartade företag
Företagens uppfattning om näringslivsklimatet i
per 1000 invånare samt näringslivsranking.
Alingsås är något bättre jämfört med 2018. Kommunen har därmed brutit den negativa trend som
2.1 Medborgarnas upplevelse av
pågått under flera år. Företagarnas uppfattning
arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras
om bland annat skolans attityder till företagande,
Index 1-100
2019 2018 2017
tele- och IT-nät och infrastruktur ligger över geAlingsås
59
59
60
nomsnittet. Uppfattningen om service till företag,
tillämpning av lagar och regler samt tjänstemäns
Alla kommuner
56
58
57
och politikers attityd till företagande ligger fortfaKommunstorlek 30000-49999
60
61
60
rande
under genomsnittet. Kommunen har under
Göteborgsregionen
61
61
63
året fokuserat bland annat på att förkorta handKälla: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U40400)
läggningstiderna för framför allt bygglov, fördjuMedborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheter- pat samarbete med kommunens företagslots och
na i kommunen ligger kvar på samma nivå som påbörjade planprogram för fyra utpekade områ2018 i Alingsås och i Göteborgsregionen, samti- den, bland annat för att möta efterfrågan på verkdigt som genomsnittet för samtliga kommuner samhetsmark. Indikatorn bedöms vara uppfylld
och för kommuner av liknande storlek minskar då näringslivsrankningen har förbättrats.
något. Alingsås har ett något högre betyg än genomsnittet för samtliga kommuner och ett något

•
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upplevelsen av trygghet, fritidsmöjligheter, kommersiellt utbud, utbildningsmöjligheter, kommunikationer, arbetsmöjligheter och bostäder.
Måluppfyllelsen för mål tre mäts utifrån medbor- Alingsås har ett säkerställt högre betyg jämfört
garnas nöjdhet att bo och leva i kommunen, antal med genomsnittet för samtliga kommuner, ligger
nybyggda bostäder per 1000 invånare samt medbor- på samma nivå som kommuner av liknande storgarnas nöjdhet med bostadssituationen.
lek och något högre än Göteborgsregionen. Det
är områdena bostäder och trygghet som kommunen rekommenderas av SCB att prioritera för att
3.1 Medborgarnas nöjdhet med
öka nöjdheten med kommunen som en plats att
bostadssituationen i kommunen ska förbättras
leva och bo på, något som kommunen arbetat akIndex 1-100
2019
2018
2017
tivt med under 2019 och kommer att göra även
Alingsås
49
49
50
fortsättningsvis.
MÅL 3 – I Alingsås finns det
attraktiva boendemöjligheter

•

Alla kommuner

53

53

52

Kommunstorlek 30000-49999

56

54

54

Göteborgsregionen

52

51

51

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U07406)

•

3.3 Färdigställda bostäder i flerfamiljshus och
småhus under året, antal/1000 invånare ska bli fler
Flerfamiljshus Alingsås

2019

2018

2017

i.u

5.0

0.1

Alla kommuner
i.u
2.2
1.8
Medborgarnas upplevelse av bostadssituationen
Kommunstorlek
i Alingsås är oförändrad jämfört med föregående
30 000-49 999
i.u
2.4
2.0
år. Indikatorn bedöms därmed vara ej uppfylld. I
Göteborgsregionen
i.u
3.9
3.2
jämförelse med genomsnittet för samtliga kommuner, kommuner av liknande storlek och GöAlingsås
i.u
1.7
0.5
teborgsregionen har Alingsås ett säkerställt lägre Småhus
betyg. Alingsås attraktiva läge i GöteborgsregioAlla kommuner
i.u
1.2
1.2
nen bedöms vara en bidragande faktor till den boKommunstorlek
30 000-49 999
i.u
1.6
1.7
stadsbrist som finns i kommunen. Alingsås arbetar
Göteborgsregionen
i.u
1.9
2.2
aktivt med att öka tillgången på bostäder av olika
upplåtelseformer. Under året har ett fokuserat ar- Källa: SCB, Kolada (N07906) samt (N07905)
bete bedrivits med att genomföra kommunens
tillväxtprogram, där avtal nu är tecknade för fyra Antalet färdigställda bostäder i både flerfamiljshus
utpekade områden och planprogram har påbörjats. och småhus per 1000 invånare i Alingsås har ökat
jämfört med senaste mätningen. Den senast tillgängliga uppgiften är från 2018. Antalet färdig3.2 Medborgarnas nöjdhet med att bo och
ställda flerfamiljshus relativt befolkningen är fler i
leva i kommunen ska bibehållas eller förbättras
Alingsås jämfört med genomsnittet i alla jämförelIndex 1-100
2019
2018
2017
segrupper av kommuner. Antalet färdigställda småAlingsås
63
62
66
hus relativt befolkningen är också fler i Alingsås
Alla kommuner
59
62
60
jämfört med alla kommungrupper utom GöteKommunstorlek 30000-49999
63
61
63
borgsregionen. Under året har kommunkoncernen
Göteborgsregionen
61
66
66
bland annat tagit 53 nybyggda lägenheter i bruk
Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U00402)
under första halvan av 2019 och i september månad togs ytterligare 26 lägenheter i bruk. DärutöMedborgarnas upplevelse av kommunen som en ver har byggrätter motsvarande ca. 35 lägenheter
plats att bo och leva på har ökat något jämfört sålts för planerad byggnation av annan aktör.
med föregående år. Bedömningen påverkas av

•
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vesteringar och den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen stärks. Självfinansieringsgraden
i den skattefinansierade verksamheten exklusive
tillväxtprogrammet uppgår till 180,1 procent.
Måluppfyllelsen för mål fyra bedöms utifrån att eko- Utfallet 2019 är högre än budget om 114,7 pronomiskt resultat ska uppgå till minst två procent av cent. Eftersom självfinansieringsgraden överstiger
skatteintäkter och statsbidrag, årets investeringar i 100 procent uppnås målet för 2019.
skattefinansierad verksamhet exklusive tillväxtprogrammet ska självfinansieras genom resultat och
4.3 Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än
avskrivningar, nettokostnaderna ska inte öka snab- summan av skatteintäkter och statsbidrag
bare än summan av skatteintäkter och statsbidrag,
(%)
2019
2018
2017
avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och
Skatteintäkter och generella
referenskostnader ska minska samt att soliditeten statsbidrag
5,4
2,6
5,2
exklusive utlåning till de kommunala bolagen bör Verksamhetens nettokostnad
4,4
5,3
-0,6
vara oförändrad eller öka.
(inklusive finansnetto)
Mål 4 – I Alingsås råder god
ekonomisk hushållning grundad
på effektiv resursanvändning

•

Källa: kommunens räkenskaper

•

4.1 Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst

Genom att begränsa nettokostnadsutvecklingen
till utvecklingen av skatteintäkter och generella
statsbidrag ges förutsättningar för att behålla en
(%)
2019
2018
2017
god
ekonomi över tid. NettokostnadsutvecklingAlingsås
4,0
3,1
5,7
en ökade mer än summan av skatteintäkter och
Källa: kommunens räkenskaper
generella stadsbidrag 2018. För 2019 råder ett
För att behålla en god kapacitet samt ett kort- och omvänt förhållande där utvecklingen av skattelångsiktigt handlingsutrymme har kommunfull- intäkter och generella statsbidrag överstiger netmäktige definierat att årets resultat ska uppgå till tokostnadsutvecklingen. Därmed bedöms målet
minst 2 procent av skatteintäkter och generella uppnås 2019.
statsbidrag 2019.
Skatter och bidrag ökade med 5,4 procent år
Ett resultat på 2 procent av skatteintäkter och 2019 medan nettokostnadsutvecklingen uppgick
generella statsbidrag motsvarar 47,9 mnkr. Årets till 4,4 procent. En god kontroll på nettokostresultat för 2019 uppgår till 96,7 mnkr, vilket nadsutvecklingen skapar bättre förutsättningar
motsvarar 4,0 procent som innebär att målet be- för att hantera utmaningar som kommunsektorn
döms uppnås.
står inför, inte minst demografiska utmaningar.
2 procent av skatteintäkter och statsbidrag

4.2 Årets investeringar i skattefinansierad
verksamhet exklusive tillväxtprogrammet ska
självfinansieras genom resultat och avskrivningar
(%)

Alingsås

•

2019

2018

2017

180,1

183,8

249,5

4.4 Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader
och referenskostnader ska minska

•

(mnkr)

2019

2018

2017

Alingsås

i.u.

23

45

Källa: kommunens räkenskaper

Källa: kommunens räkenskaper

Självfinansieringsgraden av investeringarna mä- Not. Släpande statistik
ter hur stor andel av investeringarna som kan
finansieras med årets resultat och avskrivningar. Nettokostnadsavvikelsen är skillnaden mellan
Uppgår utfallet till 100 procent eller mer innebär nettokostnader och referenskostnader och 2018
det att kommunen kan självfinansiera årets in- års uppgifter publicerades under sommaren 2019.
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Eftersom publiceringen är eftersläpande redovisas
inte uppgifter för 2019.
Avvikelsen uppgår till 23 mnkr 2018, vilket
är en minskning med 22 mnkr i förhållande till
2017. Denna utveckling följer trenden i föregående års bokslut och är i linje med målsättningen,
men kommunen har en fortsatt högre samlad nettokostnadsnivå relativt referenskostnaderna. Det
är därför av vikt att verksamheterna drivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

•

4.5 Soliditeten exklusive utlåning till de
kommunala bolagen bör vara oförändrad eller öka
(%)

2019

2018

2017

Alingsås

33,1

31,7

28,8

Källa: kommunens räkenskaper

Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala
bolagen uppgick till 33,1 procent 2019. Detta
innebär att soliditeten exklusive utlåning till de
kommunala bolagen har förbättrats över tre års
tid. Soliditeten svarar på hur stor del tillgångarna
som har finansierats med egna medel.

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

Index 1-100

•

2019

2018

2017

Alingsås

50

52

55

Alla kommuner

55

57

56

Kommunstorlek 30000-49999

55

55

56

Göteborgsregionen

52

54

56

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U00400)

•

5.2 Företagsklimatet enligt
nöjd-kund-index ska förbättras
Index 1-100

2019

2018

2017

Alingsås

i.u

63

62

Alla kommuner

i.u

73

71

Kommunstorlek 30000-49999

i.u

71

70

Göteborgsregionen

i.u

71

71

Källa: SKR Insikt, Kolada (U07451)

Måluppfyllelsen för mål fem mäts utifrån medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet,
företagsklimat enligt nöjd kund-index, nöjd-medarbetar-index, sjukfrånvaro, andelen som tar kontakt
med kommunen via telefon och får ett direkt svar
på en enkel fråga samt andel som skickar in en enkel
fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar.
5.1 Medborgarnas upplevelse av bemötande
och tillgänglighet i kommunen ska förbättras

Medborgarnas upplevelse av bemötandet och
tillgängligheten i kommunen har minskat något
jämfört med föregående år och betyget är lägre
än medelvärdet i alla kommuner, kommuner av
liknande storlek och kommuner i Göteborgsregionen. Indikatorn bedöms därför vara ej uppfylld. Frågan är fortsatt prioriterad i kommunen
och en rad åtgärder vidtas för att underlätta kontakten med kommunens tjänstemän och politiker,
bland annat har ett arbete med ny och förbättrad
hemsida pågått under året och kommer att lanseras under första delen av 2020 i samband med
hemsidan, som kommer att tydliggöra. En ny varumärkesplattform för platsen Alingsås har tagits
fram under året och ska lanseras i början av 2020,
som kommer att tydliggöra vad kommunen kan
erbjuda besökare, invånare och företagare.

Företagarnas nöjdhet med den service de fått av
kommunen i samband med kommunens myndighetsutövning inom olika verksamheter har
ökat något jämfört med senaste mätningen. Senast tillgängliga uppgiften är från 2018. Gränsen för ett godkänt betyg är 62 och gränsen för
ett högt betyg är 70 enligt Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR). Alingsås har ett lägre betyg jämfört med medelvärdet för alla kommuner,
kommuner av liknande storlek och kommuner i
Göteborgsregionen. Indikatorn bedöms som uppfylld utifrån att nöjdheten med företagsklimatet
ökat. Ett förbättrat företagsklimat är och kommer
fortsättningsvis vara en prioriterad fråga för kommunen. Under året har ett stort arbete genomförts
kring att förkorta handläggningstider för framför
allt bygglov, som är den del i mätningen som får
lägst resultat.
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5.3 Nöjd-medarbetarindex ska höjas
Index 1-5

Alingsås

•

2019

2018

2017

3,8

3,8

3,7

Källa: Kommunens medarbetarundersökning

De anställdas upplevelse av att arbeta i kommunen
är en viktig indikation på hur Alingsås kommun
uppfattas som arbetsgivare. I årets medarbetarenkät
är resultatet samma som året innan, vilket indikerar en stabil och relativt hög nivå. Indikatorn bedöms dock inte ha uppfyllts utifrån att den inte ökat.
Mätningen har tagits fram internt inom kommunen
och kan därför inte jämföras med andra kommuner.
Under året har kommunen bland annat genomfört
ett stort arbete med medarbetaröverenskommelser i
flera verksamheter i kommunen, i syfte att tydliggöra roller, uppdrag och ansvar.
5.4 Sjukfrånvaron i kommunen ska minska

•

samma nivå som året innan. Indikatorn bedöms
därmed ej uppfylld. Alingsås har även ett lägre
betyg än genomsnittet i de jämförande kommungrupperna. Kommunen har under året upphandlat
ny leverantör av telefoni och tillhörande stödjande system som kommer att implementeras under
2020. Tillgängligheten är fortsatt en prioriterad
utvecklingsfråga för kommunen.

•

5.6 Andel av medborgarna som skickar in
en enkel fråga via e-post och får svar inom
två arbetsdagar ska öka
(%)

2019

2018

2017

Alingsås

78

81

74

Alla kommuner

89

i.u

i.u

Kommunstorlek 30 000-49 999

i.u

90

87

Göteborgsregionen

i.u

90

87

Källa: Servicemätning inom e-post och telefoni, utförd av Profitel

Andelen som får svar på sin fråga via e-post inom
två dagar har minskat något jämfört med föregående år. Alingsås ligger under genomsnittet
varav långtidssjukfrånvaro (=>60 dagar)
44,8 48,8
även inom e-post som kontaktmetod. Indikatorn
Källa: Egen uppgift
bedöms därmed vara ej uppfylld. Under året har
Den totala sjukfrånvaron har ökat marginellt förutsättningarna för en mer effektiv hantering av
jämfört med 2018. Det är framför allt de kortare e-post implementerats genom byte av hela komsjukskrivningarna som ökar, medan långtidssjuk- munens e-postsystem. Ytterligare utvecklingspofrånvaron går ned. Indikatorn bedöms vara ej tential finns även inom tillgänglighet via e-post.
uppfylld då den totala sjukfrånvaron inte minskat.
En fördjupad analys av utvecklingen av både
sjukfrånvaro och nöjd-medarbetarindex (NMI)
Mål 6 – I Alingsås finns det
ges i personalavsnittet på sidorna 43-50.
valfrihet och självbestämmande
(%)

2019

2018

2017

7

6,9

7,3

Total

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

•

2019

2018

2017

Alingsås

48

48

57

Alla kommuner

56

53

52

Kommunstorlek 30000-49999

55

50

51

Göteborgsregionen

56

55

57

Källa: Servicemätning inom e-post och telefoni, utförd av Profitel, Kolada
(U00413)

Andelen som kontaktar kommunen via telefon
och får ett direkt svar på sin fråga ligger kvar på
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Måluppfyllelsen för mål sex mäts utifrån antalet
kommunala tjänster med valmöjlighet, antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem
och medborgarnas bedömning av möjligheter till inflytande i kommunen.

•

6.1 Antalet kommunala tjänster
med valmöjlighet ska bli fler
Antalet kommunala tjänster med
valmöjlighet

2019

2018

2017

6

6

6

Källa: Kommunledningskontoret

Antalet kommunala tjänster med valfrihet är

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

oförändrade jämfört med tidigare år. Indikatorns
målsättning bedöms därmed ej uppfylld. Kommunfullmäktige har under året beslutat om en
handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås kommun, där samtliga berörda förvaltningar ska genomföra en analys av för vilka tjänster inom respektive verksamhetsområde som valfrihetssystem
kan införas samt lämna förslag om dessa till kommunfullmäktige under våren 2020.

•

6.2 Antalet verksamheter som omfattas
av lagen om valfrihetssystem ska bli fler
Antalet kommunala tjänster
som omfattas av LOV

2019

2018

2017

3

2

2

Källa: Kommunledningskontoret

Under året har vård- och omsorgsnämnden godkänt återrapport av uppdrag Handlingsplan för
ökad valfrihet, samt uppmanat kommunfullmäktige att besluta om att införa valfrihetssystem
inom särskilt boende för äldre. Kommunfullmäktige beslutade i januari 2020 om att införa LOV
inom särskild boende för äldre från och med 1
januari 2022.
6.3 Medborgarnas bedömning av möjligheter
till inflytande i kommunen ska öka
Index 1-100

•

2019

2018

2017

38

37

41

Alla kommuner

39

42

40

Kommunstorlek 30 000-49 999 inv.

40

41

41

Göteborgsregionen

38

41

41

Alingsås

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U00408)

Medborgarnas upplevelse av möjlighet till delaktighet och inflytande i kommunen har ökat något
jämfört med 2018, samtidigt som genomsnittsbetyget minskar i de jämförande kommungrupperna. Indikatorn bedöms vara uppfylld. Alingsås
betyg ligger på samma nivå som i Göteborgsregionen och något lägre jämfört med samtliga
kommuner och kommuner av liknande storlek.
En kartläggning av användningen av medborgardialog genomfördes under 2019 som utgör ett
underlag till uppdaterade riktlinjer för medbor-

gardialog, vilka beräknas antas av kommunfullmäktige i början på 2020.
Mål 7 – I Alingsås utvecklas vården och
omsorgen för individens behov

Måluppfyllelsen under mål sju mäts utifrån indikatorerna nöjd-kund-index inom hemtjänsten ihop
med kostnad per hemtjänsttagare samt nöjd-kundindex inom äldreboenden ihop med kostnad per
brukare.

•

7.1 Andelen brukare som är nöjda med
sin hemtjänst bör bibehållas men till en
lägre kostnad per hemtjänsttagare
Nöjdhet i
hemtjänst
(%)

Kostnad hemtjänst, kronor
per invånare
80 år och över

2019

2018

2017

Alingsås

94

94

94

Alla kommuner

90

91

92

Kommunstorlek
30 000-49 999 inv.

89

90

91

Alingsås

i.u 82 014 77 107

Alla kommuner

i.u 83 715 80 183

Kommunstorlek
30 000-49 999 inv.

i.u 75 350 73 970

Källa: Socialstyrelsen, Kolada (U21468), Kolada (N21024)

Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst
är fortsatt hög. Resultatet ligger på samma höga
nivå som föregående år och har fortsatt högre betyg än genomsnittet för samtliga kommuner och
för kommuner av liknande storlek som Alingsås.
Systematiskt kvalitetsarbete och löpande verksamhetsutveckling pågår ständigt inom hemtjänsten i syfte att bibehålla en hög kvalitet gentemot
brukaren. Fokus under året har varit att fortsatt
vidareutveckla kvaliteten inom områdena utomhusvistelse, aktiviteter och trygghet. Kostnaden
för hemtjänst per invånare som är 80 år och över
är inte redovisad vid tidpunkten för årsbokslutet.
Dock kan slutsats dras utifrån årsbokslut 2019 att
kostnaderna för hemtjänst år 2019 inte minskat.
Indikatorns målsättning bedöms därmed inte vara
uppnådd. Ett arbete pågår med att effektivisera resursutnyttjandet, vilket kommer att fortgå även
kommande år.
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•

7.2 Andelen brukare som är nöjda med sitt
äldreboende bör bibehållas men till en
lägre kostnad per brukare
2019

2018

2017

Nöjdhet i
särskilt
boende
(%)

Alingsås

88

86

86

Alla kommuner

82

82

83

Kommunstorlek
30 000-49 999 inv.

82

82

82

Kostnad särskilt
boende, kronor
per invånare
80 år och över

Alingsås

i.u 130 797 130 471

Alla kommuner

i.u 141 331 139 075

Kommunstorlek
30 000-49 999 inv.

i.u 135 286 134 257

Källa: Socialstyrelsen, Kolada (U23471), Kolada (N23006)

Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende har ökat jämfört med föregående år.
Kommunen har nu bland de 25 procents nöjdaste
brukarna i landet och har högre betyg än genomsnittet för samtliga kommuner och kommuner av
liknande storlek som Alingsås, som ligger kvar på
samma nivå som år 2018. Systematiskt kvalitetsarbete och löpande verksamhetsutveckling pågår
ständigt även inom särskilt boende i syfte att bibehålla en hög kvalitet gentemot brukaren. Fokus under året har varit att fortsatt vidareutveckla
kvaliteten inom områdena utomhusvistelse, aktiviteter och trygghet samt måltidssituationen på
boendet. Kostnaden för särskilt boende per invånare som är 80 år och över är inte redovisad vid
tidpunkten för årsbokslutet. Dock kan slutsats
dras utifrån årsbokslut 2019 att kostnaderna för
särskilt boende år 2019 inte minskat. Indikatorns
målsättning bedöms därmed inte vara uppnådd.
Ett arbete pågår med att effektivisera resursutnyttjandet, vilket kommer att fortgå även kommande år.

Mål 8 – I Alingsås ger utbildning
kunskaper för en dynamisk framtid

Måluppfyllelsen under mål åtta mäts utifrån indikatorerna föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/
skola, andel elever som är nöjda med sin skolmiljö
och undervisning, andel elever i årskurs nio som är
behöriga till gymnasiet samt andelen gymnasieelever
som tar examen inom tre respektive fyra år.
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•

8.1 Föräldrars nöjdhet med sitt barns
förskola/skola ska förbättras
Index 1-7

2019

2018

2017

Alingsås

i.u

5,62

5,64

Göteborgsregionen

i.u

5,62

5,56

Källa: Göteborgsregionens elevenkät

År 2019 gjordes ingen enkät till vårdnadshavare
inom förskola och pedagogisk omsorg. Enkäten
flyttades från december 2019 till januari 2020,
något utfall kan därför inte redovisas.

•

8.2 Andelen elever som är nöjda med sin
skolmiljö och undervisning skall öka
NÖJD MED SKOLAN

2019 2018

2017

Förskola

Alingsås

i.u

5,6

5,7

Värde 1-7

Göteborgsregionen

i.u

5,6

5,7

Årskurs 2

Alingsås

84

82

83

Index 1-100

Göteborgsregionen

80

81

83

Årskurs 5

Alingsås

69*

7,6

7,9

Index 1-100

Göteborgsregionen

69*

7,4

8

Årskurs 9

Alingsås

65*

7,1

6,8

Index 1-100

Göteborgsregionen

56*

6,3

6,5

Gymnasiet,
årskurs 2
Index 1-100

Alingsås

74

72

76

Göteborgsregionen

71

74

72

*Resultat ej jämförbara mellan år 2018 och 2019 pga. olika enkäter.
Källa: Göteborgsregionens elevenkät
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•

Elevers nöjdhet med sin skola i allmänhet ökar 8.4 Andelen gymnasieelever med
i lågstadiet och i gymnasiet jämfört med 2018. fullständiga avgångsbetyg skall öka
2019 2018 2017
För förskolan genomfördes ingen enkät 2019, (%)
Gymnasieelever
med
examen
inom
tre
år
uppgiften kan därför inte redovisas. Avseende
årskurserna fem och nio är resultaten inte jäm- Alingsås
69,3 71,4 70,2
förbara med 2018, då enkäten genomfördes av Liknande kommuner, gymnasieskola
67,4 67,9 70,3
skolinspektionen åren 2018 och 2017 men av Riket
64,7 64,3 64,8
Göteborgsregionen 2019. Alingsås har år 2019 Gymnasieelever med examen inom fyra år
genomgående högre genomsnittsbetyg för elevers Alingsås
74,9 76,7 72,5
nöjdhet i skolan jämfört med genomsnittsbetyget Liknande kommuner, gymnasieskola
72,3 74,7 75,3
i Göteborgsregionen, förutom för årskurs fem då
Riket
69,9 70,5 69,6
Alingsås ligger på samma nivå som genomsnittsbetyget i Göteborgsregionen. Utifrån de resultat Källa: SCB, Kolada (N17451) och (N17467)
som finns och är jämförbara görs bedömningen Andelen elever som tar examen inom tre respektive fyra år minskar mellan åren 2018 och 2019.
att indikatorn är uppfylld.
Alingsås finns dock även fortsättningsvis bland
8.3 Andelen elever i årskurs 9 behöriga
de 25 procent bästa kommunerna gällande elever
till gymnasieskolan ska öka
som tar examen inom både tre respektive fyra år.
(%)
2019
2018
2017
En möjlig orsak till nedgången kan vara att elever
Alingsås
84,5
85,5
82,7
befinner sig i situationer där det finns behov av
att reducera bort kurser för att lyckas i andra, vilAlla kommuner
81,4
81,9
79,4
ket medför att elever stannar kvar i skolan men
Medel riket
82,5
82,7
80,5
erhåller studiebevis istället för examen. IndikaGöteborgsregionen
85
86,3
82,1
torn bedöms vara ej uppfylld utifrån att elevers
Kommunstorlek 30000-49999
83,8
84,4
81,7
genomströmning minskat.

•

Källa: Skolverket, Kolada (N15436)

Andelen elever som går ut årskurs nio och är behöriga till gymnasieskolan minskar jämfört med
2018. Det är en trend som syns i hela landet
och i genomsnittet för alla jämförelsegrupper av
kommuner. Alingsås har en större andel behöriga
elever jämfört med genomsnittet i alla jämförande kommungrupper utom Göteborgsregionen.
Skillnaden mellan flickor och pojkar är relativt
stor, där flickor i större utsträckning är behöriga
till gymnasiet än pojkar. Det finns även skillnader
i resultaten mellan olika skolor inom kommunen,
där några skolor har utmaningar kring vissa elevgrupper. En ökning av andelen elever som inte
gått alla år i skolan bedöms vara en bidragande
orsak till nedgången. Barn- och ungdomsnämnden kommer att fördjupa sin analys kring måluppfyllelsen i skolan och utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete, vilket troligtvis kommer att
leda till en betygsuppgång på sikt.

Mål 9 – I Alingsås har vi ett rikt och
stimulerande kultur, idrotts- och föreningsliv

Måluppfyllelsen för mål nio mäts utifrån indikatorerna medborgarnas nöjdhet med fritids- och föreningsutbudet, medborgarnas nöjdhet med idrotts- och
motionsanläggningar samt medborgarnas nöjdhet
med kulturverksamheten.
9.1 Medborgarnas nöjdhet med kommunens
fritids- och föreningsutbud ska förbättras
Index 1-100

•

2019

2018

2017

Alingsås

64

64

68

Alla kommuner

59

61

61

Kommunstorlek 30000-49999

63

64

64

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U09408)

Medborgarnas upplevelse av fritids- och föreningsutbudet ligger kvar på samma nivå som året
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innan. Alingsås har ett statistiskt säkerställt högre resultat än genomsnittet för de kommuner
som deltar i undersökningen. Utifrån att någon
förbättring av betyget inte skett bedöms dock indikatorn ej ha nått målvärdet. Alingsås kommun
arbetar med en mängd aktiviteter för att öka utbudet av fritidsmöjligheter. Kommunen har bland
annat utökat och marknadsfört cykelrundor, anlagt nytt konstgräs på Alströmervallen, ritat upp
nya kartor över vandringsleder och invigt den nya
Gotaleden som är en vandringsled mellan Göteborg och Alingsås. Genom Fritidsbiblioteket kan
kommuninvånare låna sport- och idrottsartiklar
för att möjliggöra för fler att kunna testa på och
delta i olika fritids- och sportevenemang.
9.2 Medborgarnas nöjdhet med kommunens
idrotts- och motionsanläggningar ska förbättras
Index 1-100

•

Medborgarnas upplevelse av skötseln, utrustningen och tillgängligheten till idrotts- och motionsanläggningar i kommunen har ökat jämfört med
föregående år. Skillnaden är statistiskt säkerställt
högre jämfört med 2018. Ett rimligt antagande
är att resultatet påverkats av att kommunen sedan i början på 2019 har ett nyöppnat badhus,
Nolhaga Parkbad. Under året har simskola för
barn och skolelever bedrivits i den nya anläggningen, där sammanlagt 1 279 barn och 4 272
elever deltagit. Därutöver har ett utökat utbud av
aktiviteter tillhandahållits för att locka besökare
till simhallen, exempelvis träning med flytbrädor
och våtväst.
9.3 Medborgarnas nöjdhet med
kommunens kulturverksamhet ska förbättras
Index 1-100

•

2019

2018

2017

Alingsås

61

60

62

2019

2018

2017

Alingsås

59

54

60

Alla kommuner

61

62

62

Alla kommuner

60

61

61

Kommunstorlek 30000-49999

63

62

64

Kommunstorlek 30000-49999

62

61

62

SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U09401)

SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U09406)
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Upplevelsen av kulturutbudet i kommunen har
ökat något. Medborgarna har tillfrågats om deras
upplevelse av biblioteksverksamhet, utställningsoch konstverksamhet, samt teaterföreställningar
och konserter. Skillnaden mellan åren är inte statistiskt säkerställd men får betraktas som en indikation. Alingsås betyg ligger i nivå med genomsnittet
för samtliga kommuner och något under genomsnittet för kommuner av liknande storlek. Kommunen har bedrivit ett aktivt arbete för att öka
kulturutbudet i olika delar av kommunen. Under
jubileumsåret 2019 öppnades Nolhaga slott för
allmänheten. I maj månad öppnade utställningen
Sammet, pärlor och galej och ett café i slottet. Genom tilldelade föreningsbidrag till lokala konstföreningar genomfördes även konstutställningar i
slottet och i parken. Under maj till december fick
slottet och dess utställningar 10 000 besökare och
totalt har 15 000 besökt parken om besöksantalet
till Grill-SM inräknas.

ning av betyget inte skett. Kommunen har under
2019 bland annat arbetat med att förädla befintlig infrastruktur i olika projekt och ett arbete med
att utöka och planera för en bättre cykelparkering
vid Alingsås station har pågått.
10.2 Antalet meter gång- och cykelväg ska öka
Kommunal väghållare (km)
Annan väghållare (km)
Totalt (km)

•

2019

2018

2017

87

85,3

84,5

17,7

16,9

16,9

104,7

102,2

101,4

Källa: Kommunledningskontoret

Byggnation av gång- och cykelväg har genomförts
enligt plan under 2019. Bland annat har en 1,3
km ny gång- och cykelväg och tre busshållplatser byggts utmed Kristineholmsvägen. Alingsås
kommun har något färre antal meter cykelväg per
invånare än jämfört med genomsnittet i alla kommuner och något mer än jämfört med genomsnittet Göteborgsregionen. Alingsås har dock mer
kommunal cykelväg än både genomsnittet för alla
kommuner och genomsnittet i GöteborgsregioMål 10 – I Alingsås skapar
nen. Indikatorns målvärde bedöms vara uppfyllt
infrastrukturen möjlighet till tillväxt
genom att antalet meter gång- och cykelväg har
Måluppfyllelsen under mål tio mäts utifrån medbor- ökat.
garnas upplevelse av infrastrukturen och antal meter
gång- och cykelvägar.

•

10.1 Medborgarnas upplevelse
av infrastrukturen ska förbättras
Index 1-100

2019

2018

2017

Alingsås

62

62

67

Alla kommuner

59

60

61

Kommunstorlek 30000-49999

65

64

66

Källa: SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U45400)

Medborgarnas upplevelse av tillgång till gångoch cykelvägar, kollektivtrafik, båt, flyg och att
enkelt kunna transportera sig med bil ligger kvar
på samma nivå som föregående år. Alingsås har
ett statistiskt säkerställt högre resultat jämfört
med genomsnittet för alla de kommuner som deltar i undersökningen. Dock bedöms indikatorn
inte ha nått sitt målvärde utifrån att någon ök-

Mål 11 – I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer
genom långsiktigt hållbar utveckling

Måluppfyllelsen för mål elva mäts utifrån andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning och antal meter gångfartsgator.
11.1 Andelen hushållsavfall som
återvinns genom materialåtervinning ska öka
(%)

•

2019

2018

2017

Alingsås

i.u

50

45

Alla kommuner

i.u

37

40

Göteborgsregionen

i.u

37

39

Kommunstorlek 30000-49999

i.u

38

41

Källa: Avfall Sverige, Kolada (U07414)
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Andelen hushållsavfall som materialåtervinns i
Alingsås kommun är hög relativt genomsnittet
för samtliga kommuner, kommuner av liknande
storlek och kommunerna i Göteborgsregionen.
En ny struktur för avfallstaxa har tagits fram inför
2020 som ytterligare bedöms kunna höja andelen
materialåtervunnit hushållsavfall. Indikatorn bedöms vara uppfylld utifrån att andelen hushållsavfall som materialåtervinns har ökat. Det senaste
tillgängliga värdet är från 2018.

•

11.2 Antalet meter gångfartsgator
i Alingsås centrum ska öka
2019

2018

12 – I Alingsås minskar vår miljöpåverkan
genom energieffektiv omställning

Måluppfyllelsen för mål tolv mäts utifrån antalet
kommunala laddstolpar, andel förnybar energiproduktion i kommunal regi, andel ekologisk mat
i kommunens verksamhet samt andel miljöbilar i
kommunal verksamhet.

•

12.1 Antal kommunala laddstolpar
för elfordon ska öka
Kommunala laddstolpar för elfordon

2019

2018

2017

4

4

4

2017

Antalet laddstolpar i kommunen har inte ökat.
Indikatorn bedöms därför ej vara uppfylld. ÄgarKälla: Kommunledningskontoret
direktiven till Alingsås Energi Nät AB har dock
Inga ytterligare gångfartsbanor i Alingsås har till- förändrats under 2019, bland annat till att fortskapats under året. Utifrån att indikatorns värde är satt bygga ut laddinfrastrukturen i kommunen.
oförändrat bedöms den inte vara uppfylld. Fördju- Under de närmsta två åren planerar bolaget att
pad översiktsplan för staden Alingsås har påbörjats skapa ett grundutbud av laddplatser i framför allt
under året och är kopplad till frågan, den kommer tätorten. Under 2020 planeras sexton laddplatser
att arbetas vidare med under 2020.
och därefter ytterligare åtta stycken 2021.
Alingsås
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•

12.2 Andelen förnybar energiproduktion
i kommunalregi ska öka
Vattenkraft (MWh)

2019

2018

2017

12 300

14 200

8 700*

i.u.

i.u

i.u

900

1 100

1 230

90,11

2 206

2 404

99,9%

99,9%

99,6%

Solel (MWh)
Vindel (MWh)
Biogas (MWh)
Andel förnyelsebar energi
i fjärrvärmeproduktionen (%)

Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen och Alingsås Energi

Den kommunala förnybara energiproduktionen
i form av vattenkraft, vindel och biogas sjunker
jämfört med tidigare år. Andelen förnybar energi i fjärrvärmeproduktionen ligger kvar på näst
intill 100 procent, vilket den gjorde även 2018.
Nedgången i vattenkraftproduktionen beror huvudsakligen på försäljning av Jonsereds vattenkraftverk som skedde i juni 2018. Vindel beror
troligen på ett produktionsstopp om ca. fem
veckor i slutet av 2019 som berodde på ett haveri
på vindkraftverkets pitchmotorer. Nedgången avseende biogas beror huvudsakligen på uppvärmningsproblem i rötkamrarna.

•

12.3 Andelen ekologisk mat i
kommunal verksamhet ska öka
(%)

2019

2018

2017

Utbildningsförvaltningen

25

25

25

Alingsås, per verksamhet:
Barn och ungdomsförvaltningen

25

25

25

Vård- och omsorgsförvaltningen, ink.
Funktionsstöd fr. 2018

12

12

12

Kommunstorlek 30000-49999

i.u

32

32

Göteborgsregionen

i.u

32

33

Alla kommuner

i.u

30

29

Källa: Kostenheten i Alingsås kommun

Andelen ekologisk kost i kommunal verksamhet
ligger kvar på samma nivå som året innan. Nivån
styrs av avtal med kostleverantören och följer sedan tidigare avtalade nivåer inom olika verksamheter, som redovisas ovan. Alingsås har totalt en
lägre andel ekologisk kost jämfört med genomsnittet för alla kommuner, Göteborgsregionen

och kommuner av liknande storlek som Alingsås.
Indikatorn bedöms vara ej uppfylld.

•

12.4 Andelen miljöbilar i
kommunal verksamhet ska öka
(%)

2019

2018

2017

Alingsås

59,4

61,7

64,6

Kommunstorlek 30000-49999

45,9

52,8

52,8

Göteborgsregionen

50,4

53,3

52,4

Alla kommuner

34,5

37,6

37,3

Källa: Miljöfordon Sverige, Kolada (U00437)

Andelen miljöbilar i kommunal verksamhet har
minskat något jämfört med 2018. En svagt negativ trend syns över åren, vilket även syns i samtliga jämförelsegrupper av kommuner. Alingsås har
dock en hög andel miljöbilar i verksamheterna
jämfört med genomsnittet i Göteborgsregionen,
kommuner av liknande storlek och framför allt
jämfört med genomsnittet för alla kommuner.
Indikatorn bedöms inte vara uppfylld utifrån att
andelen miljöbilar inte ökat. En förklaring till
den negativa trenden kan vara att miljöbilsdefinitionen ändrades 2018, vilket innebär att vissa
bilar som klassades som miljöbil då inte klassas
som det enligt den nya definitionen. Kommunens vägledande princip är att miljöbil ska väljas
om två likvärdiga alternativ finns, dock styr även
övriga behov inom den aktuella verksamheten vilken bil som köps in.
Bedömning och slutsatser av
god ekonomisk hushållning

Kommunen har totalt 12 prioriterade mål med
40 tillhörande indikatorer. Av dessa är prioriterat
mål fyra med tillhörande fem indikatorer tillika
kommunens finansiella mål för god ekonomisk
hushållning. Resterande prioriterade mål är til�lika kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.
Samtliga mål för god ekonomisk hushållning ur
ett finansiellt perspektiv har följts upp och samtliga bedöms som uppfyllda. Därmed är den samlade bedömningen att Alingsås kommun uppfyl-
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ler god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt
perspektiv år 2019. Av verksamhetsmålen för god
ekonomisk hushållning bedöms vid årsbokslutet
13 indikatorer vara uppfyllda och 21 indikatorer
ej uppfyllda. En indikator har inte kunnat bedömas. Utifrån detta bedöms kommunen inte ha en
god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Det är en strikt bedömning som inte
tar hänsyn till omvärldsfaktorer som påverkar resultaten och inte heller till kommunens resultat
i förhållande till övriga kommuner. Kommunens
prioriterade mål med tillhörande indikatorer viktas vid bedömningen av god ekonomisk hushållning inte på indikatorernas förmåga att mäta resultat och effekter i verksamheterna, eller deras
koppling till de olika verksamheternas kostnadsintensitet. Hade mål för god ekonomisk hushållning utgått från en viss nivå av kvalitet i kärnverksamheterna hade bedömningen varit annorlunda.
De indikatorer som i någon mån mäter kvaliteten i kommunens kärnverksamheter, då främst
de personal- och kostnadsintensiva nämnderna,
håller alltjämt en hög kvalitet. I relation till genomsnittet i övriga kommuner tillhör Alingsås de
25 procent av kommunerna som har högst andel
elever med gymnasieexamen inom både tre och
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fyra år trots att genomströmningsgraden minskat
sedan 2018, vilket är en trend som syns nationellt. Även andelen brukare som är nöjda med sin
hemtjänst, äldreboende och LSS-verksamhet är
bland de 25 procent nöjdaste i landet. Alingsås
har således hög kvalitet inom stora delar av kärnverksamheten, men utifrån ambitiöst satta mål
görs bedömningen att kommunen inte når målsättningen i en majoritet av indikatorerna och
därför inte har god ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv.
Det är endast ett fåtal av alla indikatorer där
jämförelsekommunerna uppvisar ett bättre resultat än Alingsås, i flera fall är skillnaden mellan
Alingsås och medelvärdet för jämförande kommungrupper marginell. I övrigt ligger Alingsås
kommun på samma nivå eller bättre till vid jämförelse med andra kommuner för de flesta indikatorerna. Detta gäller även för flera av de indikatorer som inte anses uppfyllda då indikatorn har
haft en högre målsättning än vad utfallet blivit.
Kommunen bedöms därför ändå ha kontroll över
utvecklingen inom de olika verksamheterna.
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Uppdrag
Kommunfullmäktige har tilldelat kommunens
nämnder och helägda bolag 61 uppdrag att genomföra under 2019. Uppdragen har återredovisats i vår- och delårsbokslut och slutredovisas
i årsbokslut. Vid 2019 års utgång bedöms 49
av uppdragen vara genomförda och 12 uppdrag
av olika skäl bedöms vara ej genomförda. Vissa
av uppdragen har riktats till samtliga av kom-

Uppdrag
1. Samtliga nämnder får i uppdrag att fler
personer med lönestöd ska anställas i den
kommunala organisationen samt följa upp
utfallet årligen

Bedömning
Försenad

2. Samtliga nämnder får i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om
det inte medför bestående kostnader

Färdig

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

Färdig

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa ökad tillgång på såväl bostads- som
verksamhetsmark

Färdig

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

Försenad

6. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag
att undersöka hur man kan möjliggöra fler
privata initiativ till byggnation av mindre och
billiga lägenheter
7. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att inom ramen för det kommunala uppdraget
effektivisera bygglovshanteringen
8. Samhällsbyggnadsnämnden ges i
uppdrag att öka debiteringsgraden inom
plan- och bygglovsverksamheten för att öka
självfinansieringsgraden
9. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att säkerställa att byggherredriven planprocess
genomförs och blir effektiv

Färdig

Färdig

Försenad

Försenad

munens nämnder och ett uppdrag till samtliga
nämnder och bolagsstyrelser. I dessa fall har en
sammantagen bedömning gjorts av om uppdraget är genomfört på kommunövergripande nivå.
I detta bokslut redovisas uppdragen och om de
är slutförda under 2019 eller inte. För fullständig
redogörelse, se respektive nämnds årsbokslut.

Uppdrag

Bedömning

10. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att utforma mer flexibla detaljplaner i enlighet
med tillväxtprogrammets intentioner
11. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att öka dialogen med Västtrafik för att undersöka möjligheterna till utökade turer med
kollektivtrafiken
12. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att i dialog med exploatörer undersöka vilka
mindre bostadsprojekt på planlagd mark som
finns i dag, i syfte att prioritera och snabbehandla dem för att få fler bostäder på plats
13. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att se över interna riktlinjer, i syfte att bedriva
en snabbare bygglovshantering
14. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att undersöka möjligheterna för att på sikt
bygga en hållplats vid Lövekulle för pendeltåg
och bussar
15. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt
samarbete men marknadens intressenter,
genomföra en snabbare och effektivare planoch exploateringsprocess
16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en utredning som ska syfta till att
finna kommunens vilja med framtiden för E20
samt Västra Stambanan
17. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att
verka för en fortsatt utbyggnad av gångoch cykelvägar

Färdig

Färdig

Färdig

Färdig

Färdig

Färdig

Försenad

Färdig
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Uppdrag
18. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att via
ägardirektiv till AB Alingsåshem möjliggöra
fastighetsförsäljningar för att bolaget ska
kunna bygga billiga och till ytan mindre hyreslägenheter
19. 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.
20. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att peka ut ett antal LIS-områden för att
möjliggöra fler strandnära bostäder på landsbygden
21. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att uppdatera detaljplaner i de norra delarna av kommunen, för att
öka byggtakten
22. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att i dialog med matleverantören öka
andelen närproducerade livsmedel i kommunens välfärdsverksamheter
23. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för
barn i tidiga åldrar samt barn med särskilda
behov
24. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska arbetsbelastningen hos lärare för att frigöra mer tid för
undervisning
25. 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
26. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att minska barngrupperna i förskolan
27. Kultur- och utbildningsnämnden ges i
uppdrag att utvidga karriärtjänsterna för lärare
genom att inrätta ytterligare lektorstjänster
28. 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
29. Kultur- och utbildningsnämnden ges i
uppdrag att öka kulturutbudet i samtliga kommundelar.
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Bedömning
Färdig

Uppdrag
30. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka och stimulera den civila sektorn
31. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla besöksnäringen i samverkan
med näringslivet

Färdig

Försenad

Färdig

Försenad

Färdig

Färdig

Färdig

Färdig
Färdig

Färdig

Färdig

32. Kultur- och utbildningsnämnden ges i
uppdrag att utveckla integrationsskapande
arbetsmetoder som kan implementeras inom
flera områden samt att stärka Arena Elvas
integrationsinsatser
33. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att för framtida drift och finansiering av
idrottsanläggningar samarbeta med näringsliv
och föreningsliv i syfte att skapa OPS-lösningar (offentlig-privat samverkan)
34. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att analysera framtida behov av om- och
tillbyggnation av Alströmergymnasiet
35. 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
36. Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för
ett nytt äldreboende i Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik och i privat regi
37. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att påbörja ett strategiskt omställningsarbete i syfte att klara framtidens krav på
verksamheten
38. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att renodla undersköterskeuppdraget
genom att finna möjligheter för andra yrkeskategorier att bistå verksamheten
39. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att äldre
som fortfarande bor hemma ska kunna äta
lunch på äldreboenden i kommunen

Bedömning
Färdig
Färdig

Färdig

Försenad

Färdig

Färdig

Färdig

Färdig

Färdig

Färdig

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

Färdig

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

Färdig

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

Färdig
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Uppdrag
43. Socialnämnden ges i uppdrag att vidta
åtgärder för att i högre utsträckning tillgodose
kompetensförsörjningen inom den sociala
verksamheten i Alingsås kommun
44. Socialnämnden ges i uppdrag att utveckla
och utöka så kallade hemmaplanslösningar,
för att undvika dyra externplaceringar i andra
kommuner
45. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att genomföra en klassning av jordbruksmark
i kommunen med första fokus på stadsnära
områden
46. Kommunstyrelsen ges tillsammans med
samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en
plan för säker och trygg skolväg
47. 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
48. Kultur- och utbildningsnämnden ges i
uppdrag att erbjuda praktikplatser och/eller
anställning inom kommunen för personer som
befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden
49. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans med
det civila samhället och näringslivet

Bedömning
Färdig

Färdig

Uppdrag

Bedömning

50. Samtliga nämnder ges i uppdrag
att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja
51. Samtliga nämnder ges i uppdrag att
reducera sin centrala administration och
föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande
effektiviseringar

Försenad

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

Försenad

53. 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

Färdig

Färdig

Färdig

Färdig

54. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se
över kommunens samlade verksamhet i syfte
att finna kostnadsbesparande effektiviseringar
och återkomma med förslag inför kommande
års flerårsstrategiberedning
55. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa
upp lönekartläggning och vid behov vidta
lämpliga åtgärder
56. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta
en visselblåsarfunktion som ger anställda och
invånare möjlighet att rapportera oegentligheter utan att drabbas av negativa konsekvenser
57. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta
fram en gemensam värdegrund för hela
organisationen
58. 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
59. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i
samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB verka för ökad nyproduktion av
bostäder
60. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i
samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB verka för försäljning av näringslivsfastigheter i Fabs AB
61. 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

Färdig

Färdig

Försenad

Färdig

Färdig

Färdig

Färdig

Färdig

Färdig

Försenad
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Avstämning avkastningskrav
i ägardirektiven
Koncernenhet

Mål

Utfall 2019

Utfall 2018

Alingsås Energi Nät AB (koncern)

Soliditetskrav på minst 40 %

47,5%

46,3%

Alingsås Energi Nät AB (koncern)

Avkastning på totalt kapital om minst 4 %

4,3%

5,8%

Fabs AB

Soliditetskrav på minst 10 %

13,9%

13,7%

Fabs AB

Direktavkastningskrav på totalt kapital om minst 5 % för
den kommersiella marknaden

7,8%

4,1%

Fabs AB

Direktavkastningskrav på totalt kapital om minst KPI för
den kommunala marknaden

5,5%

6,0%

AB Alingsåshem

Soliditetskrav på minst 35 %

41,4%

41,2%

AB Alingsåshem

Direktavkastningskrav på totalt kapital om minst 3,5 %

3,9%

3,7%

Definitioner:
Direktavkastning på totalt kapital definieras som driftnetto dividerat med
marknadsvärdet på fastigheterna. Driftnetto definieras som nettoomsättning exklusive övriga intäkter minus kostnader för underhåll, drift, administration samt fastighetsskatt.

Soliditetskravet för Fabs AB och Alingsås Energi Nät AB (koncern)
definieras som justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningens
bokförda värde. Med justerat eget kapital avses eget kapital med tillägg
för kapitalandelen av obeskattade reserver.

Avkastning på totalt kapital definieras som rörelseresultat plus finansiella
intäkter dividerat med totalt kapital (balansomslutning).

Soliditetskravet för AB Alingsåshem definieras som redovisat eget kapital
plus kapitalandelen av obeskattade reserver plus bedömt övervärde i
fastigheter minskat med uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutning justerad för övervärdet.

Alingsås kommun utövar sin formella ägarstyrning genom en företagspolicy och bolagsordningar som fastställs i kommunfullmäktige, samt
genom ägardirektiv, vilka fastställs i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen.
Enligt ägardirektivet skall AB Alingsås Rådhus följa företagspolicyn i vilken framgår att AB
Alingsås Rådhus ägs i syfte att fungera som kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrinstrument för dotterbolagens verksamhet.
Bolaget skall ha en aktiv roll i samordningen av
de kommunala bolagen i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande, samordning av verksamheterna inom kommunkoncernen samt effektivt
och offensivt bidra till att förstärka kommunens
strategiska tillväxtområden.

Koncernstyrelsen, styrelsen för AB Alingsås Rådhus, ska fortlöpande ha uppsikt över de bolag som
tillhör koncernen. Detta gäller främst ändamålet
med verksamheten, ekonomi, verksamhet och i
övrigt av ägaren fastställda riktlinjer, policys och
mål som tillämpas inom bolagen. Detta innebär
att koncernstyrelsen ska utöva ägarfunktionen i
frågor av mer operativ och administrativ natur.
Koncernstyrelsen utgör därvid en administrativ
plattform för samordning och styrning av dotterbolagen. Koncernstyrelsen ska även i övrigt bevaka att kommunens, ägarens, intressen tillvaratas
och tillgodoses av ledningen.
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AB Alingsås Rådhus svarar för bolagskoncernens
ekonomiska optimering. Bolagets styrelse beslu-
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tar, utifrån de av kommunfullmäktige och kommunstyrelse beslutade inriktningsmålen, om givande och tagande av koncernbidrag, ägartillskott
och utdelning.

Soliditetskravet på Fabs AB är 10 procent, vilket
bolaget uppnår för året med 13,9 procent (13,7
procent) i utfall. Kravet på direktavkastning på totalt kapital uppgår till 5 procent avseende de delar
av affärsverksamheten som inte har kommunen
Koncernbolagen har uppdrag beskrivna i bolags- som hyresgäst och för resterande fastigheter ska
ordning och ägardirektiv samt finansiella mål och direktavkastningen motsvara minst inflationen
vissa verksamhetsmål angivna i ägardirektiven. mätt enligt konsumentprisindex (KPI). DirektavDotterbolagen har uppfyllt sina mål för 2019 en- kastningen för kommersiella lokaler uppgår till
ligt följande.
7,8 procent (4,1 procent) och direktavkastningen
för de kommunala lokalerna uppgår till 5,5 proAB Alingsåshem bör, enligt ägardirektivet, ha en cent (6,0 procent) för 2019.
marknadsmässig justerad soliditet om 35 procent
baserat på fastigheternas marknadsvärde mins- Alingsås Energi Nät AB har som koncernmoder
kat med uppskjuten skatt. Bolaget ska också ha för energikoncernen ett soliditetskrav på 40 proen direktavkastning på totalt kapital om minst cent och ett krav på direktavkastning på totalt
3,5 procent, baserat på fastigheternas marknads- kapital på 4 procent. 2019 nådde bolaget ägavärde. AB Alingsåshems marknadsmässiga jus- rens krav, då soliditeten uppgick till 47,5 procent
terade soliditet uppgår till 41,4 procent (41,2 (46,3 procent) och direktavkastningen på totalt
procent) för 2019. Direktavkastningen uppgår kapital till 4,3 procent (5,8 procent).
till 3,9 procent (3,7 procent) på totalt kapital
baserat på fastigheternas marknadsvärden. Bola- Sammanfattningsvis bedömer de kommunala boget uppnår således ägarens krav på soliditet och lagen i sina årsredovisningar att de lever upp till det
avkastning för 2019.
kommunala åtagandet och de verksamhetsmässiga
målen som ägaren ställer enligt ägardirektivet.
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Uppföljning av internkontroll
Kommunen arbetar systematiskt för att säkerställa
att verksamheten lever upp till de krav som ställs
på den. I Alingsås kommuns styrmodell framgår
att internkontroll ska genomföras för att se till att
målen uppfylls inom följande kategorier:
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• Tillförlitlig finansiell rapportering
• Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Respektive nämnd genomför en väsentlighets- och
riskanalys i samband med framtagande av nämndens budget inför varje nytt verksamhetsår. I den
identifieras eventuella områden där kommunen
riskerar att inte leva upp till de målsättningar och
krav som finns. De punkter som bedöms vara i
behov av uppsikt under året skrivs in i nämndens
internkontrollplan, där risken beskrivs, värderas
med ett riskvärde, anger hur den ska kontrolleras samt när och av vem. De punkter som får det
högsta möjliga riskvärdet, då risken bedöms som
både sannolik att inträffa och med svåra konsekvenser för verksamheten, skrivs in i nämndens
budget som en omedelbar åtgärd. Den kompletteras av en beskrivning av hur risken ska hanteras.
Samtliga nämnder har under 2019 tagit fram
internkontrollplaner som bilaga till budgeten
samt följt upp dessa planenligt under året. Identifierade risker har under året återredovisats till
kommunstyrelsen i samband med tertialbokslut.
Av respektive nämnds årsbokslut framgår att
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identifierade risker har kontrollerats och redovisning av vad kontrollerna påvisat har gjorts. I
vissa fall har avvikelser noterats, exempelvis vad
gäller lagstadgad handläggningstid för bygglov
och personalens tidsredovisning. Avvikelserna
har dock omhändertagits i pågående verksamhetsutveckling och är under kontinuerlig uppsikt.
De flesta kontroller som återfinns i nämndernas
internkontrollplaner har dock genomförts utan
anmärkning eller med försumbar anmärkning.
Några risker av omfattande karaktär har identifierats behöva omedelbara åtgärder, exempelvis andrahandsuthyrning till individer som avslutat sin
etableringsperiod, volymökning på Alströmergymnasiet, kompetensbrist inom skolan, utveckling inom personlig assistans och boendeplatser
för äldre samt för brukare inom LSS. Samtliga
identifierade risker som kräver omedelbara åtgärder har noggrant följts upp av berörda nämnder
under året.
Arbetet med internkontroll ger en säkerhet i
verksamheten då avvikelser snabbt kan identifieras, arbetet fungerar som en garant för kommunens invånare. När en avvikelse identifierats
arbetar nämnden vidare med åtgärder för att kunna minska eller eliminera risken framöver. Vissa
risker får dock närmast vara stående punkter då
de alltid behöver hållas under uppsikt. Vid en genomgång av nämndernas arbete med internkontroll under året visar det sig att samtliga arbetar
med punkterna på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt.
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Utvärdering av resultat
och ekonomisk ställning
Utvärderingen av Alingsås kommuns finansiella
ställning utgår från koncernperspektivet med
nedbrytning till skattefinansierade, avgiftsfinansierade och affärsdrivande verksamheter. Enskilda
koncernenheter kommenteras där det är relevant.

Utvärderingen utgår från områdena:
• Koncernens intäkter, kostnader och resultat
• Budgetföljsamhet
• Koncernens investeringar och deras finansiering
• Pensionsskuldens utveckling
• Koncernens soliditet

Årets resultat

Resultatutveckling
Här görs en utvärdering av årets resultat som syftar till att bedöma utvecklingen av intäkter och
kostnader, både för bokslutsåret och utifrån utveckling över tid.
Årets resultat för kommunkoncernen uppgår
till 149,4 (145,7) mnkr, vilket är 3,7 mnkr bättre
än föregående år. Efter två år av relativt starka
resultat fortsätter kommunkoncernen att visa ett
starkt resultat för 2019. Det genomsnittliga resultatet de senaste fem åren uppgår till 109,8 mnkr. I
förhållande till de totala kostnaderna uppgår årets
resultat till 4,5 procent medan det genomsnittliga resultatet de senaste fem åren uppgår till 3,5
procent. Ambitionsnivån bör ligga mellan 5 och
7 procent för att klara framtida investeringsbehov, större pensionsavgångar samt demografiska
utmaningar.
2019

2018

2017

2016

2015

149,4

145,7

91,1

65,0

97,8

- Skattefinansierad verksamhet (mnkr)

104,9

69,8

125,9

2,8

38,7

- Avgiftsfinansierad verksamhet (mnkr)

-8,4

1,2

-1,2

0

-2,1

- Affärsdrivande verksamhet (mnkr)

52,9

74,7

-33,6

62,2

61,2

96,7

71,0

125,1

1,9

36,2

Kommunkoncernens resultat i förhållande till totala kostnader

4,5%

4,7%

2,8%

2,1%

3,4%

Resultat för skattefinansierad verksamhet i förhållande
till skatteintäkter och statsbidrag

4,4%

3,1%

5,7%

0,1%

1,9%

Kommunkoncernen (mnkr)

Kommunen (mnkr)

Den skattefinansierade verksamheten består av kommunens nämnder samt Alingsås och Vårgårdas räddningstjänstförbund (78 procent).
Den avgiftsfinansierade verksamheten består av VA och Avfall.
Den affärsdrivande verksamheten består av AB Alingsås Rådhus-koncernen.
Totala kostnader definieras som verksamhetens kostnader plus avskrivningar och finansiella kostnader.
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Resultaten i de avgifts- och affärsdrivande verksamheterna har försvagats under 2019, medan den
skattefinansierade verksamhetens resultat är relativt starkt. Resultatet för den skattefinansierade
verksamheten uppgår till 104,9 (69,8) mnkr vilket är en klar förbättring jämfört med föregående
år. Bakom siffrorna döljer sig dock två nämnder
med stora underskott, vård- och omsorgsnämnden
(-32,9 mnkr) och socialnämnden (-14,3 mnkr).
Stora reavinster från kommunens tomtförsäljning,
högre bidrag från utjämningssystemet och orealiserade vinster från finansiella placeringar räddar upp
resultatet för 2019. Resultatsnittet för den skattefinansierade verksamheten de senaste fem åren
uppgår till 68,4 mnkr. Relateras resultatet i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag utgör årets
resultat 4,4 procent. Kommunens ambition är att
resultatnivån ska ligga på 4-5 procent.
Inom den avgiftsfinansierade verksamheten
blev årets utfall -8,4 mnkr. Den negativa avvikelsen härrör sig både från avfalls- (-4,8 mnkr) och
VA-verksamheten (-3,6 mnkr). Enligt 3-årsregeln
ska båda verksamheterna återställa sina underskott senast 2022.
Den affärsdrivande verksamheten redovisar ett
resultat på 52,9 mnkr, vilket är en försämring
med 21,8 mnkr jämfört med föregående år. Skillnaden är främst hänförlig till fastighetsverksamheten beroende på större av- och nedskrivningar.
I snitt har den affärsdrivande verksamheten haft
en resultatnivå på 43,4 mnkr de senaste fem åren.
Som beskrevs i tidigare avsnitt avvek resultatet
2017 väsentligt för bolagskoncernen jämfört med
tidigare år på grund av införandet av gemensam
finanshantering och internbank då samtliga ränIntäkter och kostnader kommunkoncernen

Verksamhetens intäkter (mnkr)
Förändring i %
Verksamhetens kostnader (mnkr)
Förändring i %

teswappar i fastighetskoncernen löstes in. Resultatet i bolagskoncernen uppgick då till ca -34
mnkr, vilket påverkar snittresultatet ovan. Bortser
man från de engångsposter som inträffade 2017,
det vill säga lösenkostnader av ränteswappar, uppgår snittresultatet för de senaste fem åren till ca
70 mnkr för bolagskoncernen.
För kommunen redovisas ett resultat om 96,7
(71,0) mnkr vilket är 25,7 mnkr högre än föregående år. Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar är 62,2 mnkr och därmed uppfyller
kommunen kommunallagens krav om en ekonomi i balans vid årsbokslutet. Tas även hänsyn
till reavinster från tomtförsäljningarna redovisas
ett resultat på 39,2 mnkr, vilket kan indikera att
resultatet består av för många poster som är osäkra till sin karaktär, det vill säga kommunen kan
inte varje år förlita sig på liknande intäkter. 39,2
mnkr avser kommunens så kallade ”strukturella
resultat” och indikerar en stor negativ avvikelse
jämfört med årets utfall och budget.
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
ingår i kommunkoncernens resultat. Förbundet
har de senast tre åren redovisat ett resultat på mellan 0 till -0,5 mnkr. Förbundet måste kommande
år se över hur de ska hantera de underskott som
uppkommit i syfte att återställa de negativa resultaten. Förbundet har verksamhetskostnader i nivå
om drygt 50 mnkr. Alingsås andel av kostnaderna
uppgår till 78 procent och täcks främst i form av
ett medlemsbidrag till förbundet, det vill säga en
kostnad som ingår ovan i kommunens resultat.
Medlemsbidraget, som är en intäkt för förbundet
och en kostnad för kommunen, elimineras i kommunkoncernen.
2019

2018

2017

2016

2015

1 053,3

1 016,2

1 062,2

1 020,5

942,2

3,7%

-4,3%

4,1%

8,3%

4,9%

-3 016,5

-2 868,4

-2 823,3

-2 790,9

-2 597,6

4,6%

1,6%

1,2%

7,4%

4,1%

Avskrivningar (mnkr)

-252,2

-221,7

-200,9

-187,1

-175,2

Förändring i %

13,8%

10,4%

7,4%

6,8%

3,6%

2 394,1

2 271,0

2 214,3

2 103,7

2 004,0

5,4%

2,6%

5,1%

5,0%

3,7%

Skatteintäkter och generella statsbidrag (mnkr)
Förändring i %
Finansnetto (mnkr)
Förändring i %
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-29,3

-37,2

-170,4

-60,2

-64,4

-21,2%

-78,2%

183,1%

-6,5%

4,0%
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Verksamhetens intäkter uppgick till 1 053,3
(1 016,2) mnkr för kommunkoncernen och har
i snitt ökat med 3,3 procent under den senaste
femårsperioden. Verksamhetens kostnader redovisas till -3 016,5 (-2 868,4) mnkr vilket motsvarar en ökning på 4,6 procent. Under de senaste
fem åren uppgår den genomsnittliga ökningen till
3,9 procent.
Kommunkoncernens avskrivningar uppgick till
-252,2 (-221,7) mnkr, vilket motsvarar en ökning
på 13,8 procent. Den genomsnittliga ökningen
för avskrivningar de senaste fem åren uppgår till
8,4 procent. Under 2019 har större avskrivningar
och nedskrivningar gjorts i den affärsdrivande
verksamheten.
Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgick till 2 394,1 (2 271,0) mnkr och har i snitt
ökat med 4,4 procent under femårsperioden. Intäkter från generella statsbidrag och utjämning
motsvarar 18 (16,4) procent av totala skatteinIntäkter och kostnader kommunal regi

Verksamhetens intäkter (mnkr)
Förändring i %
Verksamhetens kostnader (mnkr)

täkter och generella statsbidrag och utjämning för
bokslutsåret. Mot föregående år ökade skatteintäkterna cirka 3,4 procent medan bidragen ökade
cirka 15,8 procent.
Kommunkoncernens finansnetto är fortfarande negativt och uppgick till -29,3 (-37,2) mnkr
vilket motsvarar en minskning på 13,1 procent.
Under de senaste fem åren har det negativa finansnettot stadigt minskat från -64,4 mnkr till
-29,3 mnkr förutom år 2017 då en internbank infördes i kommunkoncernen.
Sammantaget visar resultatutvecklingen en
relativt stabil nivå. Dock finns tendenser till att
enstaka/tillfälliga poster räddar upp resultatet i
kommunkoncernen. För att kunna möta framtiden väl rustad krävs högre resultatnivåer för att
både kunna klara de högre investeringsnivåerna
som är planerade, stora pensionsavgångar samt
demografiska utmaningar som kommer i framtiden.
2019

2018

2017

2016

2015

664,9

613,2

665,9

644,0

579,8

8,4%

-7,9%

3,4%

11,1%

8,1%

-2 902,6

-2 753,3

-2 721,0

-2 702,6

-2 507,7

Förändring i %

5,4%

1,2%

0,7%

7,8%

4,6%

Avskrivningar (mnkr)

-66,8

-62,1

-64,5

-58,1

-54,6

Förändring i %

7,6%

-3,7%

11,0%

6,4%

5,0%

2 394,1

2 271,0

2 214,3

2 103,7

2 004,0

5,4%

2,6%

5,1%

5,0%

3,7%

Skatteintäkter och generella statsbidrag (mnkr)
Förändring i %
Finansnetto (mnkr)
Förändring i %

7,1

2,2

30,4

14,9

14,7

222,7%

-92,8%

104,0%

1,4%

-33,8%
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De totala kostnaderna för kommunen har ökat
med 161,8 mnkr till -3 017,4 (-2 855,6) mnkr.
Samtidigt ökade intäkterna till 3 114,1 mnkr.
Verksamhetens intäkter har ökat med 8,4 procent
mellan 2019 och 2018. Ökningar avser främst
taxor och avgifter samt exploateringsintäkter.
Jämfört med föregående år har verksamhetens
kostnader ökat med 5,4 procent där ökningen
främst avser personalkostnader och köp av verksamhet.
Kommunens intäkter i form av skatter och
bidrag har ökat med 5,4 procent under 2019.
Detta motsvarar en ökning om 123,1 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen ökade samtidigt med 4,4
procent. Under 2018 redovisades ett omvänt förhållande där nettokostnadsutvecklingen ökade
snabbare än utvecklingen av verksamhetens skatter och bidrag. Med osäkerhetsfaktorer som sviktande konjunktur och en demografisk utveckling
med färre som ska försörja fler är marginalerna
små. Vidare förklaras årets resultat till stor del av
intäkter av engångskaraktär. Det är därför av vikt
att begränsa ökningen av nettokostnader i förhållande till utvecklingen av skatter och bidrag för
att bibehålla en god ekonomi.
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Budgetföljsamhet
Drift
Budgetföljsamhet
kommunkoncernen, mnkr

Verksamhetens intäkter kostnader

Budget
2019

Årsbok- Budgetslut 2019 avvikelse

-1 944,4

-1 963,2

-18,8

-238,0

-252,2

-14,2

2 375,7

2 394,1

18,4

Finansnetto

-52,2

-29,3

22,9

Årets resultat

141,1

149,4

8,3

Avskrivningar
Skatteintäkter och generella
statsbidrag

Verksamhetens intäkter och kostnader för kommunkoncernen uppgår till -1 944,4 mnkr att jämföra med den sammanställda budget som uppgick
till -1 963,2 mnkr, en skillnad om ca 19 mnkr.
Avskrivningarna står för ytterligare 14 mnkr.
Avvikelsen på finansnettot är hänförlig till orealiserade vinster på kommunens kortfristiga placeringar samt högre budgeterade räntekostnader
jämfört med utfall.
Årets resultat för kommunkoncernen om 149,4
mnkr överstiger det budgeterade resultatet om

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

141,1 mnkr, en positiv avvikelse om 8,3 mnkr.
I den sammanställda budgeten budgeteras inte
för någon skatteeffekt varför hänsyn måste tas till
verklig skatteeffekt för att kunna jämföra. Verklig skatteeffekt redovisad av bolagskoncernen för
2019 uppgår till -12,5 mnkr och avvikelsen blir
då ca 20 mnkr, det vill säga utfall för 2019 överstiger budget. Skillnaden är främst hänförlig till
kommunens avvikelse mellan utfall och budget.
Budgetföljsamhet kommunen, mnkr

Bolagskoncernens utfall jämfört med budget avviker positivt med ca 6 mnkr. Fabs budget motsvarar utfall om 17 mnkr medan energikoncernen
resultat överstiger budget med 5 mnkr. Alingsåshem däremot avviker negativt gentemot budget
beroende på ett par större av- och nedskrivningar.
Nedan redovisas kommunen mer i detalj.

Budget 2019

Årsbokslut 2019

Budgetavvikelse

Vård- och omsorgsnämnden

-730,2

-763,1

-32,9

Socialnämnden

-203,9

-218,2

-14,3

Kultur- och utbildningsnämnden

-270,3

-270,2

0,1

Barn- och ungdomsnämnden

-822,7

-821,9

0,8

-12,5

-11,9

0,6

Miljöskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

-54,0

-52,7

1,3

Kommunstyrelsen

-95,6

-94,5

1,1

Exploatering

-0,3

22,8

23,1

Överförmyndarnämnden

-5,5

-5,1

0,4

-2 195,0

-2 214,8

-19,8

Avfall

0,0

-4,8

-4,8

VA

0,0

-3,6

-3,6

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

0,0

-8,4

-8,4

2 266,5

2 319,9

53,4

71,5

96,7

25,2

Summa skattefinansierad verksamhet

Finansieringen
Totalt kommunen

Budgetföljsamhet är ett mått på organisationens
förmåga att genomföra verksamheten enligt plan.
Det redovisade resultatet för kommunen är 96,7
mnkr. Då kommunen budgeterade ett resultat
om 71,5 mnkr innebär detta ett överskott om
25,2 mnkr mot budget 2019.
En positiv avvikelse finns inom exploateringsverksamheten där tomtförsäljningar leder till ett
nettoöverskott om 23,1 mnkr. Detta beror på att
reavinster från tomtförsäljning inte budgeteras.
Positiva avvikelser finns även inom finansieringen
med 53,4 mnkr. Avvikelserna inom finansieringen beror framförallt på högre bidrag från utjämningssystemet, ett positivt finansnetto istället för

budgeterat negativt finansnetto, vilket till största
del beror på orealiserade vinster på kommunens
finansiella placeringar. Lägre pensionskostnader
jämfört med budget är också en orsak till budgetavvikelsen på finansieringen.
De skattefinansierade nämnderna (exklusive
exploatering) avviker negativt med 43,0 mnkr
jämfört med budget. I relation till kommunbidraget är det 2 procents avvikelse. Budgetföljsamheten är dock godkänd inom alla nämnder förutom
vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden.
I relation till de nämndernas kommunbidrag är
avvikelsen 4,5 procent för vård- och omsorgsnämnden och 7,0 procent för socialnämnden.
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Investering
Budgetföljsamhet
kommunkoncernen, mnkr

Budget
Årsbok2019 slut 2019

Avvikelse

Skattefinansierad
verksamhet

106,1

85,7

20,4

Avgiftsfinansierad
verksamhet

63,1

71,0

-7,9

Affärsdrivande verksamhet

434,7

286,7

148,0

Totala investeringsvolymer

603,9

443,4

160,5

I den skattefinansierade verksamheten ingår Alingsås och
Vårgårda räddningstjänstförbund.

Kommunkoncernens budgeterade investeringsvolymer för 2019 uppgick till 603,9 mnkr. Den
skattefinansierade verksamheten inklusive Alingsås och Vårgårdas räddningstjänstförbund budgeterades till 106,1 mnkr. Den avgiftsfinansierade
verksamheten budgeterades till 63,1 mnkr och
den affärsdrivande verksamheten till 434,7 mnkr.
Avvikelsen mot totalbudgeten redovisas till 160,5

mnkr fördelat på den skattefinansierade verksamheten med 20,4 mnkr, den avgiftsfinansierade
verksamheten -7,9 mnkr och den affärsdrivande
verksamheten med 148 mnkr. Ofta beror budgetavvikelserna på tidsförskjutning i större projekt.
Nedan följer en mer detaljerad redovisning av
kommunen.
2019 budgeterades det för investeringar på 162,9
mnkr där utfallet blev 150,8 mnkr. Därmed redovisas en positiv avvikelse mot budgeten med 12,1
mnkr. Genomförandegraden ligger på 93 procent.
Störst positiva avvikelser finns inom kommunstyrelsen, exploatering och samhällsbyggnadsnämnden. Främsta orsaken till överskotten är att
projekt flyttats fram till 2020. Inom VA finns en
negativ avvikelse. Orsaken till underskottet är
dels att projekt försenades från 2018 samtidigt
som en del projekt tidigarelagts.

Budget 2019

Årsbokslut 2019

Avvikelse budgetårsbokslut

3,3

2,3

1,0

Socialnämnden

1,5

1,0

0,5

Kultur- och utbildningsnämnden

6,0

5,7

0,3

Barn- och ungdomsnämnden

5,6

4,8

0,8

Miljöskyddsnämnden

0,7

0,7

0,0

Samhällsbyggnadsnämnden

46,3

41,1

5,2

Kommunstyrelsen

36,5

24,2

12,3

0,0

0,0

0,0

99,8

79,8

20,0

Budgetföljsamhet kommunen, mnkr

Vård- och äldreomsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden
Summa skattefinansierad verksamhet
Avfall

4,9

2,5

2,4

VA

58,2

68,5

-10,3

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

63,1

71,0

-7,9

162,9

150,8

12,1

Totalt kommunen
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Prognossäkerhet
Drift
Prognossäkerhet
kommunen, mnkr

Vård- och omsorgsnämnden

Investering

Vårbokslut

Delårsbokslut

Årsbokslut

-15,0

-18,0

-32,9

Socialnämnden

-6,9

-14,7

-14,3

Kultur- och
utbildningsnämnden

-0,8

-0,7

0,1

Barn- och ungdomsnämnden

0,0

1,6

0,8

Miljöskyddsnämnden

0,0

0,0

0,6

-0,5

-1,4

1,3

1,4

2,1

1,1

Exploatering

1,3

14,5

23,1

Överförmyndarnämnden

0,0

0,4

0,4

-20,5

-16,2

-19,8

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Summa skattefinansierad
verksamhet
Avfall

0,0

0,0

-4,8

VA

0,0

-1,9

-3,6

Summa avgiftsfinansierad
verksamhet

0,0

-1,9

-8,4

-20,5

-18,1

-28,2

Summa verksamhet

En god prognossäkerhet innebär att kommunen
har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. Vid en jämförelse med delårsbokslut per augusti och årsbokslutet försämrades nämndernas samlade prognoser
med 10,1 mnkr. Exkluderas exploatering och
därmed tomtförsäljning är prognosförsämringen
18,7 mnkr. Störst försämring återfinns inom vårdoch omsorgsnämnden och den avgiftsfinansierade verksamheten (VA och avfall).

2019 budgeterades det för investeringar på 162,9
mnkr där utfallet blev 150,8 mnkr. Därmed underskreds budgeten med 12,1 mnkr och hade en
genomförandegrad på 93 procent. Störst positiva
avvikelser finns inom kommunstyrelsen, exploatering och samhällsbyggnadsnämnden. Främsta
orsaken till överskotten är att projekt flyttats
fram till 2020. Inom VA finns en negativ avvikelse. Orsaken till underskottet är dels att projekt
försenades 2018 samtidigt som en del projekt tidigarelagts.
Prognossäkerhet
kommunen, mnkr

Vårbokslut

Delårsbokslut

Årsbokslut

Vård- och omsorgsnämnden

0,0

0,2

1,0

Socialnämnden

0,0

0,3

0,5

Kultur- och
utbildningsnämnden

0,0

0,0

0,3

Barn- och
ungdomsnämnden

0,0

0,0

0,8

Miljöskyddsnämnden

0,0

0,0

0,0

Samhällsbyggnadsnämnden

0,1

8,3

5,2

Kommunstyrelsen

6,5

15,0

12,3

Överförmyndarnämnden

0,0

0,0

0,0

Summa skattefinansierad
verksamhet

6,6

23,8

20,0

Avfall

0,0

1,5

2,4

VA

0,0

-11,4

-10,3

Summa avgiftsfinansierad
verksamhet

0,0

-9,9

-7,9

Summa verksamhet

6,6

13,9

12,1

Koncernens investerings- och finansieringsverksamhet
Investeringsverksamheten

Kommunkoncernens samlade investeringsvolym
uppgår till 443,4 (456,0) mnkr 2019 varav kommunens andel är 150,8 mnkr. I snitt har investeringsvolymen legat på 454,6 mnkr de senast fem
åren. 2019 kan därmed betraktas som ett relativt
normalt år. Stora investeringsvolymer är plane-

rade framåt i tiden, framförallt ett nytt reningsverk samt utökning av antalet äldreboende- och
förskoleplatser.
Inför 2019 budgeterades en investeringsvolym
på totalt 603,9 mnkr för kommunkoncernen.
Detta ger en avvikelse mot budget på 160,5 mnkr.
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Genomförandegraden ligger på 73,4 procent. De
stora avvikelserna ligger främst på fastighetskoncernen där AB Alingsåshem avviker på grund av
ändrade ägardirektiv. Kravet på antal nybyggda
lägenheter togs bort. Fabs avviker mot budget på
grund av att en hel del av genomförandet för vissa
projekt ligger på 2020 och framåt samt att en del
redan genomförts under 2018. Alingsås Energi
koncernen börjar återgå till mer normala investeringsnivåer efter investeringen i värmekraftverket
under 2017 och 2018.
Kommunens samlade investeringsvolym är fördelad på kommunens skattefinansierade verksamheter (79,8 mnkr) och avgiftsfinansierade verksamheter (71,0 mnkr).
Självfinansieringsgraden för kommunkoncernen uppgick till 90,6 procent, vilket är en förbättring med 9,3 procentenheter. Ett snitt under den
senaste femårsperioden uppgår till 74,2 procent.
Självfinansieringsgraden för kommunens investeringar uppgår för år 2019 till 108,4 procent.
Vidare innebär det att självfinansieringsgraden av
de totala investeringarna försämras över tidsperioden. Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna uppgår för år 2019 till 180,1
procent, vilket är lägre än de två föregående åren.
Trots att andelen investeringar som kan finansieras
med resultat och avskrivningar minskar är resultat
och avskrivningar tillräckliga för att självfinansiera
samtliga investeringar inom kommunen.
Självfinansieringsgraden av investeringarna
mäter hur stor andel av investeringarna som kan
finansieras med årets resultat och avskrivningar.
Anledningen till att investeringarna ställs mot
årets resultat och avskrivningar är att årets kassaflöde, något förenklat, uppgår till årets resultat och avskrivningar. Årets kassaflöde anger hur
kommunens likvida medel har förändrats under
året. Om investeringsvolymen är lägre än årets

resultat och avskrivningar innebär det ofta att investeringarna har kunnat finansieras utan upptagande av lån eller minskad likviditet.

Långfristiga skulder
Den långfristiga skulden för kommunkoncernen
uppgick till 3 402,8 mnkr, vilket är en ökning
med 6,9 mnkr jämfört med föregående år. Förklaringen är ett banklån som Alingsås och Vårgårdas
räddningstjänstförbund tog för att kunna investera i brandbilar. Kommunen gick in som borgenär.
Skuldportföljen har per sista december 2019 en
genomsnittlig ränte- och kapitalbindning på 2,7
år. Detta ligger inom de limiter som stipuleras i
finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Riktlinjerna fastställer även att maximalt 50 procent av lånen får ha ränteförfall inom ett år. Per
sista december förfaller 14 procent av lånen inom
ett år och ligger således innanför riktlinjerna.
Den genomsnittliga upplåningsräntan för år
2019 uppgår till knappt 0,70 procent.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet. Det visar i vilken utsträckning kommunkoncernens tillgångar har finansierats med eget kapital respektive skulder. En
förbättrad soliditet innebär att kommunkoncernen minskar sin skuldsättningsgrad och därigenom ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför
framtiden. Vid analys av soliditeten är det därför
av vikt att analysera den långsiktiga riktningen.
Till detta bör tilläggas att årets resultat även påverkas i en positiv riktning eftersom värdepapper
värderas till marknadsvärde, vilket beaktas i balanskravsutredningen för kommunen.
Kommunkoncernens soliditet uppgår till 20,8

Soliditet i %

2019

2018

2017

2016

2015

Koncernen (inklusive pensionsförpliktelser)

20,8

19,3

17,5

31,2

31,7

Kommunen (inklusive pensionsförpliktelser)

33,1

31,7

28,8

21,1

20,9

Koncernen (exklusive pensionsförpliktelser)

33,0

32,1

31,3

46,6

48,5

Kommunen (exklusive pensionsförpliktelser)

64,1

64,7

63,5

60,0

62,9
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procent och innebär en fortsatt positiv utveckling.
Ökningen är främst hänförlig till en lägre pensionsskuld samtidigt som eget kapital ökat med
årets resultat. Av dotterbolagens verksamhet utgör fastighetsförvaltning en stor del vilket påverkar soliditeten negativt då det ofta är stora värden
som ligger dolda i de bokförda värdena samtidigt
som de ofta motsvaras av långfristiga skulder.
Under 2017 införde Alingsås kommun en internbank för kommunkoncernen som resulterade
i en betydligt lägre soliditet för kommunen från
införandeåret. Med detta följde en större balansräkning eftersom kommunen tog över skulderna
till kreditinstitut med en fordran på respektive
bolag i kommunkoncernen. En jämförelse med
2016 och tidigare är därmed inte rättvisande.

Placeringar
Överlikviditetsportföljens innehav klassificeras
som kortsiktiga då syftet med portföljen är att
kunna använda den för att möta kortsiktigt höga

investeringsvolymer under kommande år. Då
placeringshorisonten är relativt kort tillåter inte
finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern
ett högt risktagande. Detta innebär att samtliga
innehav i portföljen är räntebärande, huvuddelen
av kapitalet är fördelat på ett flertal räntefonder.
Överlikviditetsportföljen ligger inom de limiter som stipuleras i finansriktlinjer för Alingsås
kommunkoncern.

Pensionsskuld
I bokslut 2019 uppgår den totala pensionsskulden
i Alingsås kommunkoncern till 946 mnkr, vilket
är en minskning med ca 8 mnkr eller 0,9 procent
jämfört med 2018. Pensionsskulden förväntas
minska enligt aktuell prognos. De kommande 40
åren minskar skulden över tiden. Detta beror på
förändringarna som skett i pensionsavtalet som
går från förmånsbestämda pensioner till avgiftsbestämda pensioner.
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Total pensionsskuld, mnkr

Pensionsförpliktelser , avsättning inkl. särskild löneskatt

2019

2018

2017

2016

2015

159,1

147,1

138,4

135,1

128,0

Pensionsförpliktelser , ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt

786,9

807,2

838,6

860,8

896,8

Total pensionsskuld

946,0

954,3

977,0

995,9

1 024,8

Förändring (%)

-0,9%

-2,3%

-1,9%

-2,8%

-3,1%

Känslighetsanalys
För att beskriva Alingsås kommuns beroende av
omvärlden görs en känslighetsanalys. Av sam- men färre i arbetsför ålder. Denna utveckling krämanställningen nedan framgår hur olika intäkts- ver investeringar, anpassningar av verksamheter
och kostnadsposter påverkar kommunens resultat. och god planering. För att möta de större investeringsbehoven är det av vikt att planera ekonomin
därefter.
Känslighetsanalys, mnkr
Förändring
Effekt
Kommunens resultat är positivt och bättre
Skatteintäkter
1%
19,6
än budget de senaste tre åren vilket är positivt.
Generella statsbidrag och
Resultatet förklaras dock till en del av realisautjämning
1%
4,3
tionsvinster och poster av engångskaraktär. Det
Taxor och avgifter
1%
2,7
strukturella resultatet bör därför beaktas med
Löner
1%
17,1
de utmaningar som Alingsås kommun med hela
Försörjningsstöd
10%
2,3
kommunsektorn möter och står inför. I budget
för 2020-2022 anges att det strukturella resultaBruttokostnad
1%
29,0
tet bör uppgå till minst 3 procent för att möta
En förändring av skatteintäkterna skulle påverka kommande investeringsbehov. Detta är inte ett av
nivån på intäkterna med 19,6 mnkr. Förändring- de beslutade målen för god ekonomisk hushållar i statsbidrag och avgifter från kommunens in- ning, men indikerar tydligt vilka utmaningar som
vånare har en lägre effekt. En förändring av den väntar och vad som krävs för en god ekonomisk
genomsnittliga bruttokostnaden med 1 procent situation över tid.
skulle påverka kommunens ekonomi med 29
mnkr. Störst påverkan där har löner. En förändring av försörjningsstödet med 10 procent har
inte stor påverkan på kommunens ekonomi vilket
beror på en låg kostnad för försörjningsstöd.

Slutsatser avseende resultat
och ekonomisk ställning
Alingsås kommun växer med en stadig befolkningsökning över tid. Befolkningens sammansättning kommer enligt kommunens befolkningsprognos utvecklas i en riktning där färre ska
försörja fler. Detta innebär fler yngre och äldre,
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Balanskravsresultat
Balanskravet är ett krav på ekonomisk balans mellan
intäkter och kostnader som regleras i kommunallagen. Balanskravet innebär att budget ska upprättas
så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om kostnaderna är större än intäkterna under ett enskilt år
uppstår ett underskott som ska återställas inom de
tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens
nämnds- och förvaltningsorganisation.
Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen nedan. Balanskravsutredningen
syftar till att visa hur balanskravsresultatet har
uppstått. Huvudprincipen vid avstämning av balanskravet är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas
i intäkterna då avstämningen görs. Därför börjar
balanskravsutredningen med årets resultat enligt
resultaträkningen som justeras för samtliga realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillgångar. Därefter finns det möjlighet att gottgöra
resultatet för realisationsvinster/förluster som
uppstått vid avyttring av tillgångar om dessa avyttringar bidrar till en god ekonomisk hushållning
(t.ex. kostnadsbesparingar)i framtiden. Återföring
ska också ske av orealiserade vinster och förluster i värdepapper. Eftersom kommunen redovisar
pensionsförplikterna enligt fullfonderingsmodellen justeras denna effekt i balanskravsresultatet.
Balanskravsutredning, mnkr

2019

2018

Årets resultat enligt resultaträkningen

96,7

71,0

Samtliga realisationsvinster

-0,2

-1,1

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0,0

0,0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-14,1

3,5

Återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper

0,0

0,0

82,4

73,4

0,0

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

Alingsås kommun har uppfyllt balanskravet sedan det infördes år 2000 och därmed finns inget
underskott att återställa. Balanskravsresultatet
uppgår år 2019 till 62,2 mnkr, vilket innebär att
Alingsås kommun uppnår kravet om en balans
mellan intäkter och kostnader. Årets balanskravsresultat är en förbättring mot föregående år.
Till balanskravsutredningen justeras årets resultat med pensionsförpliktelser intjänade före 1998
vars effekt på årets resultat uppgår till 20,2 mnkr.
Vidare justeras resultatet med orealiserade vinster
i värdepapper om 14,1 mnkr eftersom uppgångar
i marknaden inte ska ingå i det justerade resultatet.
Alingsås kommun har beslutat att inte tillämpa
någon resultatutjämningsreserv (RUR), vilket
innebär att ingen redovisning av denna görs.

-20,2 -31,4
0,0

0,0

62,2

42,0
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Väsentliga personalförhållanden
En av de största kostnaderna för kommunen
är personalkostnaderna. Det är därför av stor
vikt att följa vad som sker inom de personalpolitiska områdena. Det som sker inom dessa
områden kan ha en stor påverkan på verksamhetens ekonomiska resultat och tillgången på
personal för att utföra verksamheternas uppgifter är en grundläggande förutsättning för att nå
kommunens mål.
Kompetensförsörjning

I december 2019 hade kommunen 3 113 aktiva
tillsvidareanställda medarbetare, baserat på dessa
medarbetares tjänstgöringsgrad så innebar det
2 938 årsarbetare1. Jämfört med 2018 så är det en
ökning med 27 tillsvidareanställda medarbetare
och 47 årsarbetare. Ökningen beror till stor del
på tillsättning av vakanta tjänster. I siffran med
ökade årsarbetare syns även att arbetet med hel-

tid som norm börjar få effekt. Vid rekrytering av
nya tjänster ska kommunen erbjuda heltidsarbete
och befintlig personal som idag arbetar deltid ska
erbjudas en högre sysselsättningsgrad.
Utveckling av antal tillsvidareanställningar
och årsarbetare 2015-2019
Antal
3200

3 060

2 920

2 780

2 640

2 500

2015

2016

2017

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

I december 2019 arbetade cirka 77 procent av
alla tillsvidareanställda heltid och cirka 23 procent arbetade deltid. Fortsatt är det en större
andel kvinnor som arbetar deltid jämfört med
andelen män.

Könsfördelningen under 2019 avseende tillsvidareanställda var 79 procent kvinnor och 21
procent män. Kvinnorna hade under 2019 en
snittsysselsättningsgrad på 94 procent jämfört
med männens som var 97 procent.

Medelålder och snittsysselsättningsgrad per personalgrupp (avser tillsvidareanställda 2019)
Personalgrupper

Administration

Personalfördelning (%)

Medelålder

Snittsysselsättningsgrad (%)

12

48

97

Kultur, turism och fritidsarbete

4

43

93

Skol- och barnomsorgsarbete

34

47

96

Socialt och kurativt arbete

22

45

97

Teknikarbete

6

46

97

22

45

88

100

46

94

Vård- och omsorgsarbete
Kommunen
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Fördelning av arbetad tid 2019

Fördelning av frånvarotid 2019

1% 1%

11%
26%

31%

Semester

4%

87%

Månadslön
Timlön

3%

Ferie/
uppehåll

35%

1%

Sjukdom
Föräldraledighet

Fyllnadslön

Vård av
sjukt barn

Övertid

Övrig
frånvaro

Jämfört med 2018 har andelen arbetstid som
utförs av timavlönade minskat med en procentenhet. 69 procent av arbetet som utförs av tim-avlönade återfinns inom vård- och omsorgsnämnden och 20 procent utförs av timavlönade inom
barn- och ungdomsnämnden. Timmar utförda
som timlön, övertid eller fyllnadstid motsvarade
2019 cirka 313 årsarbetare.

frånvaron 227 årsarbetare vilket är en marginell
ökning från 2018.
Personalomsättningen har fortsatt att minska
något på kommunövergripande nivå. När det
gäller yrkeskategorier så har en markant ökning av
personalomsättningen skett för chefer, förskolelärare och gymnasielärare. Miljöskyddsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har lägst
omsättning (7,8 procent) och samhällsbyggnadsnämnden den högsta omsättningen (18,8
Arbetstidens fördelningen
procent). En särskilt hög konkurrens om arbetsUtifrån medarbetarnas sysselsättningsgrad utgjor- kraften inom samhällsbyggnadsområdet är en av
des 79 procent av faktiskt arbetad tid och 21 pro- förklaringarna till den höga omsättningen och
cent av frånvaro. Under 2019 motsvarade sjuk- det är en stor andel av de som slutar som går till
privat arbetsgivare.
%
30

Sammanfattning kompetensförsörjning

25

Rekryteringsläget har stabiliserats något och det
märks på personalomsättningen som inom den
senaste perioden minskat inom flera områden.
Det är något lättare att anställa nya medarbetare
men det är fortsatt svårigheter att rekrytera medarbetare med längre erfarenhet inom yrket.

20
15
10
5
0

2014

2015

Kommunen
Chefer
Socialsekreterare

2016

2017

Undersköterska
Förskolelärare
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Löner 2019
Löneutveckling

Medianlön/Medianlöneskillnad
Kr

3,5

35000
30 000

2,8

25 000

2,1
20 000

1,4

15 000
10 000

0,7

5 000

0,0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0

Inflation
Löneökning Alingsås
Reallöneökning

2015

2016

2017

2018

2019
Män
Kvinnor
Medianlöneskillnad

2019 användes 2,8 procent av lönenivån för
löneökningar i samband med löneöversynen.
Totalt ökade lönerna med 2,9 procent för 2019
vilket innebar att kommunen hade en löneglidning på 0,1 procent när jämförelse görs mellan
december 2018 och december 2019. Mot bakgrund av konkurrensen på arbetsmarknaden och
det allmänna rekryteringsläget prioriterades ett
mindre antal grupper för särskilda satsningar vilket
innebar att merparten av löneutrymmet användes
med direkt koppling till prestationsbedömning.
Arbetet med löneöversyn 2020 påbörjades och
Median-/medellön för tillsvidareanställd
personal december 2019

2014

dialog i respektive ledningsgrupp ligger bakom
de prioritering och arbetssätt som kommunen
arbetar med inför löneöversyn 2020.
För att belysa eventuella osakliga löneskillnader
mellan könen är arbetsgivaren skyldig att årligen
genomföra en lönekartläggning och tydliggöra
hur man ska komma tillrätta med skillnaderna.
Handlingsplanen som togs fram 2019 och som
sträcker sig till 2020 handlar om att kvalitetssäkra
arbetsvärderingarna för att möjliggöra jämförelser
inom ramen för lönekartläggningen.

10:e percentil

Median

90:e percentil

Medellön

Antal

Alla

25 059

30 549

40 000

31 865

3 113

Kvinna

25 002

30 433

39 412

31 641

2 451

Man

25 130

31 000

42 000

32 695

662

100

98

94

Kvinnors lön av mäns (%)

Ovanstående tabell visar att kvinnors lön ligger
på liknande nivå som mäns i den 10:e percentilen.
När det gäller löner i den 90:e percentilen så kvarstår ett analysarbete om det är något som ligger

som grund för osakliga löneskillnader. Detta är
något som kommer att kunna fastställas tydligare
när arbetet med kvalitetssäkring av basvärderingar
är genomförda.
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Ledarskap
Utvecklingen under 2019 jämfört med föregående år visar att samtliga nämnder nu ligger
under 30 medarbetare/chef i snitt. Men, det
finns fortsatt flera arbetsplatser inom nämnderna där chefer har fler än 30 medarbetare.
Tillgänglig forskning visar entydigt på att organisationer med fler underställda än 30 per chef
innebär att chefer måste kompromissa med sitt
ledarskap för att arbetstiden ska räcka till, vilket
troligen också på sikt påverkar dessa chefers hållbarhet i organisationen.
Under året har tre chefsdagar genomförts
med fokus på bland annat värdegrunden, målarbete och andra aktuella frågor inom kommunen. Kommunens ledarskapsutvecklingsprogram
har fortlöpt under året med chefsintroduktioner
kring olika teman samt kurser inom Utvecklande
ledarskap (UL) samt Utveckling av grupp och
ledarskap (UGL). Chefer i kommunen har också
bjudits in att delta på två frukostmöten under
året, med olika teman inom arbetsmiljöområdet.
Under året har flertalet arbetsmiljöutbildningar
genomförts för kommunens chefer och skydds-
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Medarbetare per chef

Genomsnittligt antal tillsvidareanställda medarbetare/
chef i december 2019
Nämnd

2019

2018

Kommunstyrelsen

10

6

Miljönämnden

10

12

9

9
18

Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden

20

Barn- och ungdomsnämnden

25

25

Vård- och omsorgsnämnden

29

30

9

14

Socialnämnden

ombud, vilka syftar till att skapa förutsättningar
för respektive roll i arbetsmiljöarbetet.
Värdegrund

Ett övergripande arbete pågår med att implementera kommunens värdegrund; öppenhet, engagemang och respekt. Uppföljningen visar att alla
förvaltningar kommit igång med värdegrundsarbetet och genomför framtagna värdegrundsövningar i takt med arbetsplatsernas behov.
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Arbetsmiljö
Under oktober 2019 genomfördes den årliga medarbetarundersökningen som undersöker den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Svarsfrekvens uppmättes till 85,5 procent, vilket indikerar
ett högt engagemang bland kommunens chefer
och medarbetare. Enkäten ligger till grund för
handlingsplaner och åtgärder inom arbetsmiljön
såväl som för värdet av Nöjd-medarbetarindex
(NMI) samt Hållbart medarbetarengagemang
(HME). Det totala kommunresultatet för 2019
avseende Nöjd medarbetarindex blev 3,8. Detta
innebär att NMI bibehållits på en hög nivå likt
föregående år (3,8).
Det totala kommunresultatet för Hållbart
medarbetarengagemang (HME) för 2019 blev 79
och innebär en ökning jämfört med föregående
år (75)1. HME består av 9 frågor som syftar till
att utvärdera organisationens förmåga att skapa,
tillvarata och upprätthålla ett tydligt medarbetarengagemang. Hållbart medarbetarengagemang
utgör även ett jämförelsemått mellan kommuner
som genomfört undersökningen.
Nämndernas arbetsmiljömål och förvaltningarnas handlingsplaner utgör främsta strategin för
ökad hälsa samt för att kunna påverka nyckeltalet Nöjd medarbetarindex och Hållbart medarbetarengagemang. Även kommunens ledarskapsutvecklingsprogram syftar till att främja
medarbetarengagemanget. Sammanställningen
av nämndernas arbetsmiljöarbete påvisar fortsatt
att en grundläggande faktor till en hållbar arbetsmiljö handlar om att säkra kompetensförsörjningen. Nämnderna har arbetat vidare med upplevelsen av hög arbetsbelastning genom att planera för
och utveckla organisationens struktur och arbetssätt, utforma nya yrkeskategorier samt renodla
och tydliggöra roller och uppdrag. Som ett led i
1

Heltidsresan arbetar nämnderna fortsatt med att
minska andelen timanställda. Minskning av tid
utförd av timanställda förväntas bidra till en mer
hållbar arbetsmiljö genom att kontinuiteten ökar
och upplevelsen av arbetsbelastningen minskar.
Under året har bemanningsplanering och hållbar
schemaläggning utgjort ett viktigt fokus för att
säkra en hållbar arbetsmiljö och en god ekonomisk hushållning.
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska arbetsgivaren följa
upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång
per år. Syftet är att arbetsmiljöarbetet ska granskas
och motsvara de krav som finns i föreskrifterna
om systematiskt arbetsmiljöarbete. Den årliga
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att arbetsmiljöarbetet har fungerat
tillfredsställande. Baserat på enkäten som skickas
ut till samtliga chefer har följande utvecklingsområden identifierats:
• Rutiner behöver säkerställas så att uppföljning
av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker inom
alla verksamheter.
• Förbättra rutinerna och uppföljningen avseende
skriftlig uppgiftsfördelning.
• Förbättra rutinerna för samordningsansvaret.
• Kunskap om lagar, rutiner och risker i arbetsmiljön behöver fortsatt stärkas.
• Kommunikation i samband med arbetsmiljöfrågor
måste fungera bättre både uppåt och nedåt i organisationen.
• Tillgängligheten gällande rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver öka.

Frågorna besvaras på en skala 1-5. Resultatet på varje fråga omvandlas till ett index med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio frågorna.
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Sjukfrånvaro1
Tabell, sjukfrånvaro i %
2019

2018

Differens 2018-2019

7,0

6,9

0,1

44,8

48,8

-4,0

3,1

3,6

-0,5

<29 år

4,7

4,2

0,5

30-49 år

6,8

6,7

0,1

> 50 år

8,1

8,0

0,1

Kvinnor

7,6

7,6

0,0

Män

5,0

4,6

0,4

Total sjukfrånvaro
Varav långtidssjukfrånvaro (=>60 dagar)
> 60 dagar
Total sjukfrånvaro, åldersindelat

Total sjukfrånvaro, kön

1

Redovisningen omfattar all personal, inkl timanställda

Den totala sjukfrånvaron uppgick till 7,0 procent
under 2019 och det innebär att sjukfrånvaron
ligger i jämförbar nivå med föregående år (6,9
procent). Sjukfrånvaron i kommunen är fortsatt
högre bland kvinnor än män. Den totala sjukfrånvaron är högst bland medarbetare över 50
år. Den högsta sjukfrånvaron återfinns fortsatt
i kommunens kontaktyrken; barnskötare, elevassistenter, förskolelärare, undersköterskor, stödassistenter och personliga assistenter. Av de
sjukfall som omfattades av sjukpenning via
Försäkringskassan, utgjordes ca 49 procent av
diagnoser kopplat till psykisk ohälsa2.

korttidssjukfrånvaron återfinns inom majoriteten
av nämnderna och är allra tydligast inom vårdoch omsorgsnämnden.

Under 2019 var det totalt 284 tillsvidareanställda
som hade 6 eller fler sjukfrånvarotillfällen, vilket
innebär en ökning jämfört med föregående år
(256 tillsvidareanställda). Vidare utgjordes antalet sjukdagar per tillsvidareanställd i snitt med 32
dagar under 2019 och detta innebär en ökning
jämfört med snittet föregående år (31 dagar).
Skiftet mellan sjukfrånvarointervallen i kombination med att korttidssjukfrånvaron samt sjukdagarna i snitt har ökat, har lett fram till att en
Den korta sjukfrånvaron, dag 1-59, utgör un- översyn och revidering av kommunens rutiner
der perioden den högsta sjukfrånvarointervallen för rehabilitering har påbörjats. Under perioden
Sjuktalen indikerar fortsatt på ett skifte mel- har arbetet fortskridit med samverkan i rehablan sjukintervallen då den långa sjukfrånvaron iliteringsprocessen mellan Alingsås kommun
historiskt varit mer framträdande. Ökningen som arbetsgivare, vårdcentralerna i Alingsås samt
av den korta sjukfrånvaron återfinns främst hos Försäkringskassan, där förskolans verksamhet
månadsanställda inom sjukintervallen dag 1-14 medverkat i pilotinförandet. I och med översamt i åldersintervallet upp till 29 år. En viss synen av kommunens rehabiliteringsrutiner komökning bland timanställda inom samma ålders- mer samverkan mellan rehabiliteringsaktörerna
och sjukintervall utgör också en delförklaring att utgöra en naturlig del av det ordinarie rehatill den ökade korttidssjukfrånvaron. Den ökade biliteringsarbetet och omfatta alla förvaltningar.
Ökad samverkan mellan aktörerna förväntas bidra
till en effektiv rehabilitering med målsättningen
2
Statistik Försäkringskassan 200124
att fortsatt minska sjuktalen.

58 | ÅRSREDOVISNING 2019

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sjuklönekostnader

Under 2019 uppgick sjuklönekostnaderna till
drygt 22,4 mnkr, vilket innebär en ökning jämfört med föregående år (21,3 mnkr) vilket förklaras av ökningen inom den kortare sjukfrånvaron.
Arbetsskador och tillbud
Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ

2019

2018

Differens 2018-2019

1 009

822

+187

med föregående år (44 stycken). Den vanligast
förekommande arbetsskadan var skada av annan
person, fysisk överbelastning samt fall. Totalt
rapporterades 1 009 tillbud under perioden, vilket innebär en kraftig ökning av inrapporterade
händelser jämfört med tidigare år. De flesta tillbuden är kopplade till situationer med brukare
eller vårdtagare samt elever.

Ökningen av antalet tillbud och arbetsskador
kan härledas till ett ökat fokus och medvetenhet
Arbetsskador
365
260
+105
inom området, där implementeringen av rutiner
för tillbud och arbetsskador förefaller gett effekt.
Under 2019 rapporterades totalt 365 arbetsskad- Det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver dock
or. Det innebär en ökning jämfört med samma fortsatt utvecklas där mörkertalet kring tillbud
period föregående år. Av de rapporterade hän- och arbetsskador är oklart samt att utredning
delserna ledde 83 av arbetsskadorna till sjuk- och åtgärder kring de inrapporterade händelserna
frånvaro. Detta innebär nästan en fördubbling av behöver säkerställas.
arbetsskador som resulterat i en frånvaro, jämfört
Tillbud
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Förväntad utveckling
Alingsås kommun har en gynnsam placering i ett
område med positiv tillväxt och kommunen fortsätter att vara en tillväxtkommun, både vad gäller
antalet människor och handel, hållbart byggande
och turism. Detta skapar ett behov av attraktiva och
hållbara boendemiljöer samt ett behov av lokaler för
kommunen och näringslivet nu och i framtiden.
Det strategiska arbetet i kommunkoncernen
mot Vision 2040 syftar till att skapa goda boendemiljöer och ett hälsosamt näringsliv. Arbetet med att utveckla bostadsutbudet, såväl med
ungdomsbostäder som med äldrebostäder möjliggör för alingsåsarna att bo bra genom hela livet.
Utökning av antal äldreboenden påbörjas 2020
med en tillbyggnad av Bjärkegården och ett nytt
äldreboende på Brogården, som beräknas stå klart
2022. Fortsatt förtätning av Brogården kommer
att ske de närmaste åren då två byggrätter till är
tänkta för försäljning och öka variationen på bebyggelsen i området.
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Energikoncernens ekonomi är god men marginalerna förväntas minska som en följd av bland
annat avtagande expansion på fibernätet, beslut
om sänkt avkastningsränta i elnätregleringen och
omställning till nya affärer med högre konkurrens
och lägre avkastning.
Miljöfrågorna har fortsatt prägla verksamheten
och under året har ägardirektivet utökats med att
Alingsås Energi ska bygga ut infrastrukturen av laddningsplatser för elfordon. En handlingsplan för utbyggnad av laddinfrastrukturen har tagits fram och
under perioden 2020–2022 planeras en utbyggnad
av totalt 24 publika laddplatser (12 laddstolpar).
Teknikutveckling, klimatförändringar och
stora politiska förändringar i omvärlden i övrigt
är sådana faktorer som kan ha stor påverkan på
kommunkoncernen framöver. Verksamheterna
kommer därför att behöva fokusera utvecklingen
på digitalisering, säkerhet, miljö och klimat.
Det har påbörjats ett arbete för en omfattande

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

investering för Nolhaga Reningsverk. Investeringsperioden uppskattas till ungefär tio år. Nolhaga reningsverk har ett mycket stort renoveringsbehov och flera anläggningsdelar behöver byggas
nytt, byggas om eller byggas till. Verket behöver
uppgraderas för att möta en växande befolkning
i Alingsås. Ombyggnationen behöver också ske
för att tillgodose en godkänd arbetsmiljö för dem
som arbetar på reningsverket.
Kommunen har tecknat en avsiktsförklaring
med Trafikverket för E20, delen Sveaplan-Götaplan, Alingsås. Avsiktsförklaringens syfte är att
parterna ska verka för att genomföra ett antal åtgärder för den berörda sträckningen. Avsiktsförklaringen kommer att följas av ett antal medfinansieringsavtal för respektive åtgärd.
SKR framför i sin ekonomirapport från oktober
2019 att kommuner och regioner nu arbetar med
effektiviseringar och besparingar främst på grund
av det ökade demografiska trycket. Barn, unga
och äldre ökar snabbare än gruppen som är i arbetsförålder samtidigt som Sverige bedöms gå in
i en lågkonjunktur med ökande arbetslöshet som
följd. De kommande befolkningsförändringarna

ställer höga krav på kommunernas och regionernas finansiering kommande år. Den största delen
av kommunernas och regionernas intäkter kommer från skatt på arbete och den arbetsföra delen
av befolkningen ökar långsammare än tidigare.
SKR menar att kommuner och regioner behöver arbeta med effektiviseringar som både ger
snabb effekt här och nu men samtidigt arbeta
med långsiktiga lösningar. Ny teknik och digitalisering och en större samverkan med andra kommuner och regioner kan vara möjliga sätt att möta
denna utmaning. I stort sett samtliga kommuner
och regioner arbetar med effektiviseringar där en
vanlig metod är att inte kompensera fullt ut för
kommande pris- och löneökningar.
Alingsås kommunkoncern har en utmaning i
att verkställa nödvändiga effektiviseringar och
anpassningar för att kunna nå fullgoda resultatnivåer. Årets resultat förklaras till stor del av intäkter av engångskaraktär, vilket inte är hållbart
över tid. Kommunkoncernen står inför stora investeringsvolymer kommande år och för att inte
behöva öka belåningsgraden ytterligare krävs det
högre resultat än tidigare år.
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Resultaträkning
Kommunen
Belopp i mnkr

Not

Verksamhetens intäkter

1,9

Verksamhetens kostnader

2,9,27

Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar
Avskrivningar

Budget
2019

-2 229,7
3

Verksamhetens nettokostnader

Kommunkoncernen

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2018

664,9

613,2

1 053,3

1 016,2

-2 902,6

-2 753,3

-3 016,5

-2 882,6

-2 237,7

-2 140,1

-1 963,2

-1 866,4

-62,9

-66,8

-62,1

-252,2

-221,7

-2 292,6

-2 304,5

-2 202,2

-2 215,4

-2 088,1

Skatteintäkter

4

1 961,9

1 962,9

1 898,7

1 962,9

1 898,7

Generella statsbidrag och utjämning

5

413,8

431,2

372,3

431,2

372,3

83,1

89,6

68,8

178,7

182,9

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

6,9

44,7

55,1

42,4

19,3

4,2

Finansiella kostnader

7,9

-56,3

-48,0

-40,2

-48,6

-41,4

71,5

96,7

71,0

149,4

145,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71,5

96,7

71,0

149,4

145,7

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat
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Balansräkning
Kommunen

Kommunkoncernen

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2018

10

4,6

4,3

4,6

4,3

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

11

876,6

784,5

4 190,9

4 056,5

Maskiner och inventarier

11

105,3

105,7

750,7

696,7

12

82,7

83,7

6,0

6,0

1 069,2

978,2

4 952,2

4 763,5

Belopp i mnkr

Not

1 092,6

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Budget
2019

Summa anläggningstillgångar

1 092,6
4 847,3

Omsättningstillgångar
Förråd med mera

13

26,9

51,7

45,0

65,4

Fordringar

14

3 415,2

3 376,4

212,0

250,4

Kortfristiga placeringar

15

665,4

651,4

665,4

651,4

Kassa och bank

16

578,3

608,0

578,8

608,3

Summa omsättningstillgångar

4 847,3

4 685,8

4 687,5

1 501,2

1 575,5

Summa tillgångar

5 939,9

5 755,1

5 665,7

6 453,4

6 339,0

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

17

Årets resultat

71,5

96,7

71,0

149,4

145,7

Övrigt eget kapital

775,8

744,7

705,7

1 194,5

1 080,8

Summa eget kapital

847,3

841,4

776,7

1 343,9

1 226,5

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

18

965,8

936,8

945,2

950,0

958,2

Andra avsättningar

19

29,4

30,0

28,9

154,9

142,8

995,2

966,8

974,1

1 104,9

1 101,0

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

20

2 470,2

3 037,7

2 289,8

3 045,8

2 291,2

Kortfristiga skulder

21

1 627,2

909,2

1 625,1

958,8

1 720,3

Summa skulder

4 097,4

3 946,9

3 914,9

4 004,6

4 011,5

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

5 939,9

5 755,1

5 665,7

6 453,4

6 339,0

22

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

23

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

Ingen uppgift

7,2

0,3

0,2

0,6

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
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Kassaflödesrapport
Kommunen
Belopp i mnkr

Not

Kommunkoncernen

Budget
2019

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2018

71,5

96,7

71,0

149,4

145,7

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster

26

113,5

87,2

72,0

287,1

243,1

Övriga likviditetspåverkande poster

24

-28,2

-23,3

-13,1

-17,5

12,3

Poster som redovisas i en annan sektion

25

0,0

-0,2

-3,8

-6,7

-8,2

156,8

160,4

126,1

412,3

392,9

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar
Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

0,0

-4,7

-3,6

-4,7

-3,2

-144,0

-38,8

-46,8

38,4

-9,2

0,0

-14,1

0,6

-14,1

0,6

-10,0

24,7

-7,3

20,4

-9,1

-1,3

1,4

13,6

-46,5

17,2

1,5

128,9

82,6

405,8

389,2

-162,9

-150,8

-116,4

-443,4

-456,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar

0,0

0,2

1,1

9,2

32,9

Omklassificering och ej aktiverbara kostnader

0,0

-8,0

0,0

-8,0

0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-162,9

-158,6

-115,3

-442,2

-423,6

144,0

0,0

50,0

6,9

50,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144,0

0,0

50,0

6,9

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-17,4

-29,7

17,3

-29,5

15,6

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

608,0

608,0

590,7

608,3

592,7

Likvida medel vid årets slut

590,6

578,3

608,0

578,8

608,3
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Fullfonderingsmodell
Till och med 2016 har kommunen redovisat pensionerna enligt blandmodellen, vilket även dåvarande lag
(1997:614) om kommunal redovisning angav. Under
2017 valde Alingsås kommun valt att byta redovisningsprincip för redovisning av pensioner vilket fort-

sättningsvis strider mot den nya lagen (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning. I syfte att erhålla
en jämförelse mellan de olika metoderna anges nedan
resultat- och balansräkning i korthet för 2019 och
2018 med bland- respektive fullfonderingsmodell.

RESULTATRÄKNING
Belopp i mnkr

Blandmodell
Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Not 1

Avskrivningar

2019

Fullfond Blandmodell
2019

2018

Fullfond
2018

664,9

664,9

613,2

613,2

-2 943,2

-2 902,6

-2 799,6

-2 753,3

-66,8

-66,8

-62,1

-62,1

Verksamhetens nettokostnader

-2 345,1

-2 304,5

-2 248,5

-2 202,2

Skatteintäkter

1 962,9

1 962,9

1 898,7

1 898,7

431,2
49,0

431,2
89,6

372,3
22,5

372,3
68,8

Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Not 1

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

55,1

55,1

42,4

42,4

-27,6

-48,0

-25,3

-40,2

76,5

96,7

39,6

71,0

0,0

0,0

0,0

0,0

76,5

96,7

39,6

71,0

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Summa anläggningstillgångar

1 069,2

1 069,2

978,2

978,2

Summa omsättningstillgångar

4 685,8

4 685,8

4 687,5

4 687,5

Summa tillgångar

5 755,1

5 755,1

5 665,7

5 665,7

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

Not 2

Summa avsättningar

Not 3

76,5

96,7

39,6

71,0

1 551,8
1 628,3

744,7
841,4

1 544,3
1 583,9

705,7
776,7

179,9

966,8

167,0

974,1

Summa skulder

3 946,9

3 946,9

3 914,8

3 914,9

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

5 755,1

5 755,1

5 665,7

5 665,7

Not 1 Resultateffekten för 2019 är 20,2 mnkr bättre enligt
fullfonderingsmodellen, vilket också är förändringen av ansvarsförbindelsen mellan åren 2018 och 2019.
Resultateffekten för 2018 var 31,4 mnkr bättre enligt fullfonderingsmodellen, vilket är förändringen av ansvarsförbindelsen mellan åren
2017 och 2018.
Not 2 Om kommunen hade redovisat enligt blandmodellen skulle
eget kapital ha ökat med ansvarsförbindelsens ingående värde per
2019-01-01, d.v.s. 807,1 mnkr. Samma gäller 2018 och då skulle
ökningen ha varit 836,6 mnkr.
Not 3 Ansvarsförbindelsen 2019 har lyfts ut från avsättningen,
d.v.s. ingående balans (807,1 mnkr) reducerat med förändringen
som finns i resultatet (20,2 mnkr). Samma gäller för 2018.

Orsaken till byte av redovisningsprincip är att det ger
en mer rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och att de grundläggande principerna om öppen
och tydlig redovisning följs på ett bättre sätt. Övergång
från bland- till fullfonderingsmodell kan öka politikers
och tjänstemäns förståelse av ekonomisk ställning och
resultat, vilket i sin tur underlättar planeringen av ekonomin och verksamheten.
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Noter
Kommunen
(mnkr)
Not 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter

Hyror och arrenden
Bidrag

Kommunkoncernen

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2018

25,5

22,7

566,7

264,9

213,7

201,5

235,0

224,1

49,2

49,7

246,7

489,1

284,5

281,8

327,4

324,5

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

47,6

45,5

49,9

53,3

Exploateringsintäkter

44,4

10,9

44,4

10,9

Realisationsvinster

0,0

1,1

6,5

8,0
0,0

Försäkringsersättningar

0,0

0,0

0,0

Övriga intäkter

0,0

0,0

4,2

7,1

Aktiverade egna arbeten

0,0

0,0

7,5

7,3

-435,0

-373,0

664,9

613,2

1 053,3

1 016,2

Elimineringar inom koncernen
Summa verksamhetens intäkter
Alingsås kommun har erhållit bidrag som avser flera redovisningsperioder.
Belopp

Periodisering

Skapande skola läsår 2019–2020

Bidrag

1,0

dec 19 – jun 20

Mindre barngrupper i förskola
läsår 2019–2020

6,0

okt 19 – jun 20

Stärkta bibliotek

0,5

okt 19 – maj 20

Totalt

7,5

Samtliga bidrag är inte periodiserade fullt ut enligt den
period som avses då det finns återbetalningsskyldighet
kopplat till bidragen. Bidragen som avser läsår är inte
periodiserade fullt ut över läsåret då det tar tid att starta
upp ett läsår och nyttjande av bidraget först kan göras
fullt ut längre in under perioden.

Kommunen
(mnkr)
Not 2 Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter

Pensionskostnader inklusive löneskatt
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

Kommunkoncernen

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2018

-1 613,5

-1 559,8

-1 730,5

-1 678,3

-91,7

-83,1

-102,3

-89,5

-8,2

-7,9

-21,0

-84,2

Bränsle, energi och vatten

-22,3

-20,2

-187,2

-182,1

Köp av huvudverksamhet

-472,9

-433,4

-543,7

-465,0

Lokal- och markhyror

-273,9

-251,7

-283,5

-259,0

Övriga tjänster

-184,1

-173,7

-198,0

-186,4

-84,6

-79,9

-84,6

-79,9
-0,2

Lämnade bidrag
Realisationsförluster
Exploateringskostnader
Bolagsskatt
Övriga kostnader

0,0

0,0

-0,8

-13,2

-3,7

-13,2

-3,7

0,0

0,0

-12,5

-14,2

-138,2

-139,9

-274,2

-213,1

Elimineringar inom koncernen
Summa verksamhetens kostnader
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-2 902,6

-2 753,3

435,0

373,0

-3 016,5

-2 882,6
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Kommunen
(mnkr)
Not 3 Avskrivningar

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar

Kommunkoncernen

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2018

-1,9

-2,6

-1,9

-2,6

Avskrivningar byggnader och anläggningar

-33,2

-30,7

-197,5

-177,2

Avskrivningar maskiner och inventarier

-29,8

-28,7

-36,9

-35,2

-1,9

-0,1

-15,9

-6,7

-66,8

-62,1

-252,2

-221,7

1 979,6

1 907,1

1 979,6

1 907,1

-17,6

-2,5

-17,6

-2,5

Nedskrivningar
Summa avskrivningar
Not 4 Skatteintäkter

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

Inkomstutjämning

Kommunal fastighetsavgift
Bidrag för LSS-utjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/-avgift
Generella statsbidrag
Summa generella statsbidrag och utjämning
Not 6 Finansiella intäkter

Utdelningar på aktier och andelar

0,9

-5,9

0,9

-5,9

1 962,9

1 898,7

1 962,9

1 898,7

308,9

282,5

308,9

282,5

76,7

74,6

76,7

74,6

43,2

33,5

43,2

33,5

-37,3

-47,3

-37,3

-47,3

28,8

6,4

28,8

6,4

10,9

22,6

10,9

22,6

431,2

372,3

431,2

372,3

2,8

3,4

2,8

3,9

Ränteintäkter

37,4

39,8

37,9

40,1

Övriga finansiella intäkter

14,9

-0,8

Elimineringar inom koncernen
Summa finansiella intäkter

14,9

-0,8

-36,3

-39,0

55,1

42,4

19,3

4,2

Räntekostnader

-23,5

-21,9

-60,1

-61,7

Ränta på pensionsavsättningar

-24,0

-17,6

-24,3

-17,8

-0,5

-0,7

-0,5

-0,9

36,3

39,0

-48,6

-41,4

Övriga finansiella intäkter per 31/12 2019 består av orealiserade
vinster för kortfristiga placeringar. För 2018 har justering skett
med -3,5 mnkr mot årets resultat vid omräkning från anskaffningsvärde till verkliga värden i enlighet med Lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning.
Not 7 Finansiella kostnader

Övriga finansiella kostnader
Elimineringar inom koncernen
Summa finansiella kostnader

-48,0

-40,2

Not 8 Extraordinära poster

Inga extraordinära poster finns.
Not 9 Jämförelsestörande poster

Inga jämförelsestörande poster finns.
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Kommunen
(mnkr)
Not 10 Immateriella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde

Bokslut
2019

Kommunkoncernen
Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2018

32,0

29,8

32,0

29,8

-27,4

-25,5

-27,4

-25,5

Ackumulerade värdeförändringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Bokfört värde

4,6

4,3

4,6

4,3

3–5 år

3–5 år

3–5 år

3–5 år

Ackumulerade avskrivningar

Avskrivningstid
Redovisat värde vid årets början

4,3

3,5

4,3

3,5

Årets investeringar

2,2

2,4

2,2

2,4

Utrangeringar och avyttringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Anskaffningsvärde

0,0

0,0

0,0

0,0

Ackumulerade avskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-1,9

-2,6

-1,9

-2,6

Övriga förändringar

0,0

1,0

0,0

1,0

Redovisat värde vid årets slut

4,6

4,3

4,6

4,3

1 261,7

1 136,6

5 877,6

5 577,8

-380,1

-347,8

-1 661,5

-1 517,0

-5,0

-4,3

-25,2

-4,3

Bokfört värde

876,6

784,5

4 190,9

4 056,5

Genomsnittlig nyttjandeperiod

34 år

35 år

33 år

33 år

Redovisat värde vid årets början

784,5

734,9

4 056,5

3 943,1

Årets investeringar

119,0

81,5

259,3

427,8

-1,1

-0,1

-6,1

-21,3

-1,4

-1,1

-12,1

-27,2

0,3

1,0

6,0

5,9

0,0

-0,1

-16,9

-0,1

Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade värdeförändringar

Utrangeringar och avyttringar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-33,2

-30,7

-154,3

-141,7

Övriga förändringar

7,4

-1,0

52,4

-151,3

876,6

784,5

4 190,9

4 056,5

Redovisat värde vid årets slut
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde

385,8

356,4

1 547,5

1 417,7

-277,4

-248,5

-792,7

-717,8

-3,1

-2,2

-4,1

-3,2

Bokfört värde

105,3

105,7

750,7

696,7

Genomsnittlig nyttjandeperiod

12 år

12 år

12 år

12 år

Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade värdeförändringar
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Kommunen
(mnkr)
forts. Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början

Kommunkoncernen

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2018

105,7

101,2

696,7

629,9

Årets investeringar

29,7

32,5

83,4

79,3

Utrangeringar och avyttringar

-0,8

0,0

-1,5

-7,6

Anskaffningsvärde

-20,7

-31,6

-24,8

-51,9

Ackumulerade avskrivningar

19,9

31,6

23,3

44,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-29,8

-28,7

-79,2

-73,9

Övriga förändringar

0,5

0,7

51,3

69,0

105,3

105,7

750,7

696,7

Redovisat värde vid årets slut
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

Värdepappersinnehav
Andelar Kommuninvest

Aktier Alingsås Rådhus AB
Övriga andelar
Redovisat värde vid året slut

0,9

0,9

0,9

0,9

76,2

76,2

0,0

0,0

0,1

0,2

0,4

0,4

77,2

77,3

1,3

1,3

Långfristiga fordringar
Kommuninvest

4,7

4,7

4,7

4,7

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

0,8

1,7

0,0

0,0

Uppskjuten skattefordran

0,0

0,0

0,0

0,0

Redovisat värde vid årets slut

5,5

6,4

4,7

4,7

82,7

83,7

6,0

6,0

Summa finansiella anläggningstillgångar
Not 13 Förråd med mera

Förråd, varulager
Elcertifikat

0,0

0,0

3,2

9,7

Utsläppsrätter

0,0

0,0

2,3

2,5

Övrigt förråd

1,9

1,2

11,7

0,3

Industrimark

10,5

12,5

12,9

14,9

Bostadsmark

37,3

Exploateringsverksamhet
13,8

37,3

13,8

Osålda tomter

0,7

0,7

0,7

0,7

Pågående arbete för annans räkning

0,0

0,0

0,4

0,0

26,9

51,7

45,0

65,4

Redovisat värde vid årets slut
Not 14 Fordringar

Kundfordringar

32,7

28,9

54,4

58,7

Statsbidragsfordringar/skattefordringar

63,0

17,2

63,0

17,2

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

78,2

97,9

126,7

130,9

3 241,3

3 232,4

Övriga kortfristiga fordringar
Elimineringar inom koncernen
Redovisat värde vid årets slut

3 415,2

3 376,4

3 311,2

3 294,4

-3 343,3

-3 250,8

212,0

250,4
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Kommunen
(mnkr)
Not 15 Kortfristiga placeringar

Lannebo Likviditet

Bokslut
2019

Kommunkoncernen
Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2018

82,1

81,1

82,1

81,1

124,0

119,6

124,0

119,6

Nordea FRN Fund

22,0

21,9

22,0

21,9

Simplicity Likviditet

SPP Företagsobligationsfond

151,3

149,8

151,3

149,8

SPP Grön Obligationsfond

45,4

44,6

45,4

44,6

Öhmans Företagsobligationsfond AB

47,5

46,4

47,5

46,4

Öhman FRN-Fond SEK A

92,0

90,0

92,0

90,0

Spiltan Räntefond Sverige

41,4

40,6

41,4

40,6

Nordea Inst Företagsobligationsfond

21,5

20,1

21,5

20,1

Simplicity Företagsobligationsfond

31,0

29,8

31,0

29,8

7,2

7,5

7,2

7,5

665,4

651,4

665,4

651,4

574,9

604,5

574,9

604,5

Stora Bältförbindelsen, obligation
Redovisat värde vid årets slut
Jämförelsetal per 2018-12-31 har räknats om till verkliga värden i enligt
med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt
rekommendation från Rådet för kommunal redovisning, rekommendation
nr 12, se vidare Redovisningsprinciper.

Not 16 Kassa och bank

Koncernkonto

Kassa och bank
Totalt
Not 17 Eget kapital

Ingående eget kapital
Årets resultat

3,4

3,5

3,9

3,8

578,3

608,0

578,8

608,3

776,7

698,2

1 226,5

1 073,3

96,7

71,0

149,4

145,7

Justering eget kapital

-32,0

7,5

-32,0

7,5

Redovisat värde vid årets slut

841,4

776,7

1 343,9

1 226,5

Justering av eget kapital för 2019 på -32,0 mnkr avser återföring av
skuld för integrationsfond (25,5 mnkr), intäktsföring av bidrag från privata aktörer (3,6 mnkr) samt rättelse av semester- och övertidsskuld
(-61,1 mnkr) totalt -32,0 mnkr. Återföring av skuld för integrationsfond
samt rättelse av semester- och övertidsskuld har skett i enlighet med
Redovisningsrådets rekommendation R12 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel.
Justering av eget kapital, inklusive årets resultat, har skett för 2018
som en följd av ändrad redovisningsprincip vad gäller omräkning till
verkliga värden för kortfristiga placeringar, se vidare Redovisningsprinciper. Effekten innebar att årets resultat 2018 för både kommun och
kommunkoncern minskade med 3,5 mnkr.
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Kommunen
(mnkr)

Kommunkoncernen

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2018

134,7

125,9

147,1

138,3

13,9

11,2

14,2

11,3

Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsatt till pensioner inklusive särskilda beslut
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Varav
Sänkning av diskonteringsränta
Nyintjänad pension

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

10,0

10,3

11,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning

3,5

2,6

3,5

2,8

Ändring av försäkringstekniska grunder

0,0

0,0

0,0

0,0

Pension till efterlevande

0,9

1,1

0,9

1,1

Övrig post

-0,5

-2,5

-0,5

-4,2

Årets utbetalningar

-4,5

-4,1

-4,6

-4,2

2,3

1,7

2,4

1,7

146,4

134,7

159,1

147,1

807,2

838,6

807,2

838,6

20,7

8,8

20,7

8,8

Sänkning av diskonteringsränta

0,0

0,0

0,0

0,0

Bromsen

0,0

0,0

0,0

0,0

20,4

14,9

20,4

14,9

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

Ränte- och basbeloppsuppräkning
Aktualisering

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrig post

0,3

-6,1

0,3

-6,1

-37,0

-34,1

-37,0

-34,1

Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning

-4,0

-6,1

-4,0

-6,1

786,9

807,2

786,9

807,2

Ingående pensionsbehållning förtroendevalda

3,3

2,7

3,3

2,7

Nya förpliktelser under året

0,1

0,4

0,1

0,4

Ränte- och basbeloppsuppräkning

0,1

0,1

0,1

0,1

Löneskatt

0,0

0,1

0,0

0,1

Utgående pensionsbehållning

3,5

3,3

3,5

3,3

Andra pensionsavsättningar

0,0

0,0

0,5

0,6

Summa avsatt till pensioner

936,8

945,2

950,0

958,2

Aktualiseringsgrad

96,0%

96,0%

96,0%

96,0%

Inga pensionsmedel har placerats i pensionsstiftelser.
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Kommunen
(mnkr)

Kommunkoncernen

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2018

17,1

Not 19 Andra avsättningar

Avsatt för återställande av deponi
16,6

17,1

16,6

Nya avsättningar

Redovisat vid årets början

0,0

0,2

0,0

0,2

Ianspråktagna avsättningar

-0,1

-0,7

-0,1

-0,7

Outnyttjade belopp som återförts
Utgående avsättning

0,0

0,0

0,0

0,0

16,5

16,6

16,5

16,6

Avsatt för bidrag till infrastruktursatsningar
Redovisat vid årets början

7,3

7,3

7,3

7,3

Nya avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

Ianspråktagna avsättningar

0,0

0,0

0,0

Outnyttjade belopp som återförts

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående avsättning

7,3

7,3

7,3

7,3

5,0

5,0

5,0

5,0

Avsatt för övrigt
Redovisat vid årets början
Nya avsättningar

1,2

0,0

1,2

0,0

Ianspråktagna avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Outnyttjade belopp som återförts

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående avsättning

6,2

5,0

6,2

5,0

0,0

0,0

42,5

53,1

Andra avsättningar
Avsatt för uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt hänförlig till
Fastigheter
Underskott

0,0

0,0

-0,3

-15,1

Obeskattade reserver

0,0

0,0

83,4

76,4

Övrigt

0,0

0,0

-0,7

-0,5

0,0

0,0

124,9

113,9

30,0

28,9

154,9

142,8

3 395,9

3 345,9

3 395,9

3 345,9

0,0

50,0

6,9

50,0

-464,0

-1 202,0

-464,0

-1 202,0

2 931,9

2 193,9

2 938,8

2 193,9

12,8

9,2

14,2

10,6

1,6

4,2

1,6

4,4

-0,9

-0,6

-4,6

-0,8

Utgående avsättning
Summa andra avsättningar
Not 20 Långfristiga skulder

Lån i banker och kreditinstitut
Ingående lån i banker och kreditinstitut
Förändring lån under året
Redovisas som kortfristig skuld
Utgående lån i banker och kreditinstitut
Investeringsbidrag
Ingående skuld investeringsbidrag
Skuldförda investeringsbidrag under året
Upplösningar av investeringsbidrag under året
Återförda investeringsbidrag under året

-3,5

0,0

0,0

0,0

Utgående skuld investeringsbidrag

10,0

12,8

11,2

14,2
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Kommunen
(mnkr)
forts. Not 20 Långfristiga skulder

Genomsnittlig upplösningstid investeringsbidrag

Kommunkoncernen

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2018

19 år

16 år

19 år

16 år

Anslutningsavgifter
Ingående skuld anslutningsavgifter

75,0

56,9

75,0

56,9

Skuldförda anslutningsavgifter under året

16,5

20,9

16,5

20,9

Upplösningar av anslutningsavgifter under året

-3,6

-2,8

-3,6

-2,8

Utgående skuld anslutningsavgifter

87,9

75,0

87,9

75,0

28 år

25 år

28 år

25 år

8,1

8,3

8,1

8,3

Genomsnittlig upplösningstid anslutningsavgifter
Investeringsfond VA
Ingående skuld investeringsfond
Avsatt till investeringsfond under året
Upplösningar av investeringsfond under året
Utgående skuld investeringsfond VA
Summa långfristiga skulder
Avseende räntebindningstid fördelar sig lånen enligt följande:
Räntebindning
0-1 År

tkr

464 000

2019

Andel

1-2 År

750 000

22%

2-3 År

688 000

20%

3-4 År

639 900

19%

4-5 År

699 000

20%

Överstigande 5 år
Summa skulder till kreditinstitut

14%

155 000

5%

3 395 900

100%

Avseende kapitalbindning fördelar sig lånen enligt följande:
Kapitalbindning
tkr

2019

Andel

0-1 År

464 000

14%

1-2 År

750 000

22%

2-3 År

688 000

20%

3-4 År

639 900

19%

4-5 År

699 000

20%

Överstigande 5 år

155 000

5%

3 395 900

100%

Summa skulder till kreditinstitut

Säkringsredovisning
Alingsås kommun har per årsbokslut 2019 inga räntederivat och
tillämpar således inte säkringsredovisning.
Finansriktlinjer
Vid införandet av gemensam finanshantering har finansriktlinjer
för Alingsås kommunkoncern med tillhörande tillämpningsanvisningar antagits (KF § 233, 2017-11-29). Finansriktlinjerna utgör
ett ramverk från kommunfullmäktige i syfte att ange övergripande målsättningar och principer för finansverksamheten inom

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

7,9

8,1

7,9

8,1

3 037,7

2 289,8

3 045,8

2 291,2

kommunkoncernen. Finansriktlinjerna omfattar hela Alingsås
kommunkoncern med avgränsningen att de kommunala bolagen ska fastställa riktlinjer som i tillämpliga delar baseras på
denna.
Syftet med de finansiella riktlinjerna är att ange hur de finansiella risker som kommunen är exponerad för ska hanteras samt
ange mål och riktlinjer för hur finansverksamheten i kommunen
ska bedrivas. De övergripande målen för finansverksamheten
inom Alingsås kommun är att säkerställa betalningsförmågan
och trygga tillgången på kapital samt tillgodose behovet av finansiering av långsiktiga investeringar.
Upplåning
Den gemensamma finanshanteringen innebär att all upplåning i
kommunkoncernen samordnas och utförs genom ekonomiavdelningen i Alingsås kommun. Med upplåning avses alla former
av finansiering och kreditlöften. Extern upplåning ska ske av
ekonomiavdelningen i Alingsås kommuns namn. Kommunen har
även ansvar för att hantera ränte- och kapitalbindning i enlighet
med Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Kommunens totala upplånings- och kreditlöftesvolym ska
eftersträva en genomsnittlig kapitalbindning på 2,5 år med
ett tillåtet intervall mellan 1,5 år och 4 år. Kommunens upplåningsportfölj ska eftersträva en genomsnittlig räntebindning på
2,5 år med ett tillåtet intervall mellan 1,5 år och 4 år.
Derivatinstrument
De kommunala bolagen har inte rätt att teckna avtal om derivatinstrument utan godkännande från kommunstyrelsen. Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i
underliggande upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar. Kommunen får använda derivatinstrument i form av terminer, FRA-kontrakt och ränteswappar för
att hantera ränte- och valutarisker. Innan ett derivatinstrument
används för första gången ska kommunstyrelsens arbetsutskott
godkänna instrumentet. Riskbedömning och konsekvensanalys
av en derivattransaktion ska alltid genomföras och dokumenteras före affärsavslut.

ÅRSREDOVISNING 2019 | 73

FINANSIELLA RAPPORTER

Kommunen
(mnkr)
Not 21 Kortfristiga skulder

Skulder till kommunala bolag

Personalens skatter och avgifter
Interimsskulder

Bokslut
2019

Kommunkoncernen
Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2018

8,7

25,1

3 244,2

3 230,9

55,1

62,5

57,4

64,1

175,9

184,4

238,5

215,1

Leverantörsskulder

83,8

40,0

143,0

104,1

Semester- och övertidsskuld

93,6

38,0

95,6

44,9

Skulder till staten

18,8

22,8

44,3

24,0

9,3

50,3

15,1

86,0

464,0

1 202,0

464,0

1 202,0

-3 343,3

-3 250,8

958,8

1 720,3

Övriga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Elimineringar inom koncernen
Summa kortfristiga skulder

909,2

1 625,1

Posten Skulder till staten avser för kommunen främst löneskatt,
fastighetsskatt samt preliminärskatt. I bolagen har motsvarande
fördelats ut på övriga rader.
Not 22 Panter och därmed jämförliga säkerheter

Företagsinteckningar

Inga

Inga

Inga

Inga

Fastighetsinteckningar

Inga

Inga

Inga

Inga

Kommunala stiftelser och bolag

6,9

0,0

0,0

0,0

Kommunalt förlustansvar Egnahem

0,2

0,2

0,2

0,2

Not 23 Övriga ansvarsförbindelser

Övriga förbindelser

0,1

0,1

0,0

0,4

Summa övriga ansvarsförbindelser

7,2

0,3

0,2

0,6

Kommunfullmäktige beslutade den 6 september 2017, § 175,
att Alingsås Tennisklubbs ansökan om förlängd kommunal borgen avslås. Nuvarande lån med kommunal borgen skulle lösas
in. Det återstår vid årsskiftet ett borgensåtagande gentemot
Alingsås Tennisklubb på ungefär 0,1 mnkr.
Under 2019 har det tillkommit ett borgensåtagande om 6,9 mnkr
som Alingsås kommun har gentemot Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund (AVRF). Borgensåtagandet hör till ett
nyupptaget lån under 2019 och avser Alingsås kommuns del.
Alingsås kommun har i maj 1994 ingått en solidarisk borgen
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner
och regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

74 | ÅRSREDOVISNING 2019

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande
av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel
som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB,
dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Alingsås
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige
AB:s totala förpliktelser till 460 926 mnkr och totala tillgångar till
460 365 mnkr. Alingsås kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 513 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 533 mnkr.
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Kommunen

Kommunkoncernen

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Bokslut
2018

-41,5

-38,2

-41,5

-38,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Inbetalda anslutningsavgifter

16,6

20,9

16,6

20,9

Inbetalda investeringsbidrag

1,6

4,2

7,4

29,6

-23,3

-13,1

-17,5

12,3

Realisationsresultat som vid försäljning av anläggningstillgångar

-0,2

-3,8

-6,7

-8,2

Summa poster som redovisas i en annan sektion

-0,2

-3,8

-6,7

-8,2

(mnkr)
Not 24 Övriga likviditetspåverkande poster
som tillhör den löpande verksamheten
Utbetalning av avsättningar för pensioner
Utbetalning av övriga avsättningar exklusive bidrag till infrastruktur

Summa övriga likvidpåverkande poster som tillhör
den löpande verksamheten
Not 25 Poster som redovisas i en annan sektion

Not 26 Ej likviditetspåverkande poster

Avskrivningar

64,9

62,1

238,3

215,2

Nedskrivningar

0,0

-0,6

14,0

5,9

Utrangeringar

1,9

0,0

5,2

1,5

Gjorda avsättningar

1,3

0,1

12,2

11,5

Återförda avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Ianspråktagna avsättningar

-0,1

-0,7

-0,1

-0,7

Pensioner som inte är likvidpåverkande

34,7

20,5

34,7

20,5

Löneskatt på pensionsavsättningen

-1,7

-4,3

-1,7

-4,3

Intäktsförda ej likvida gåvor

0,0

0,0

0,0

0,0

Orealiserade kursförändringar

0,0

0,0

0,0

3,3

Orealiserade vinster

0,0

3,5

0,0

0,0

Upplösning av bidrag till statlig infrastruktur

0,0

0,0

0,0

0,0

Övriga ej likvidpåverkande poster
Summa justering för ej likvidpåverkande poster

-13,8

-8,6

-15,5

-9,8

87,2

72,0

287,1

243,1

Not 27 Övriga upplysningar
Kommunen
Bokslut
2019

Bokslut
2018

Sakkunnigt biträde

0,3

0,3

Förtroendevalda revisorer

0,1

0,1

Summa kostnader räkenskapsrevision

0,4

0,4

Särredovisning har upprättas för elnäts- och fjärrvärmeverksamheten
i enlighet med ellagen (1997:857) och fjärrvärmelagen (2008:263).
Särredovisningen lämnas till Energimarknadsinspektionen (Ei).
Särredovisningarna finns tillgängliga hos Alingsås Energi Nät AB.
Särredovisning upprättas vidare för VA- och Avfallsverksamheterna,
se vidare under avsnitt särredovisning.

Beloppen ovan avser kostnad för de kommunala revisorernas
granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning.
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Särredovisning
Särredovisningen avser VA- och Avfallsverksamheten i Alingsås kommun.

Finansiella rapporter
Resultaträkning

mnkr

Not

Verksamhetens intäkter

1

Verksamhetens kostnader

2

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

VA

Avfall

2019

2018

2019

2018

-53,8

-45,6

-47,2

-43,8

-12,3

-11,4

-7,5

-7,3

67,1

61,8

50,5

53,1

1,0

4,8

-4,2

2,0

Finansnetto

-4,6

-4,8

-0,6

-0,8

Årets resultat

-3,6

0,0

-4,8

1,2

54,8

49,8

39,0

36,3

Not 1 Verksamhetens intäkter

Brukningsavgifter
Periodiserade anslutningsavgifter

3,6

3,6

-

-

Intäktsförda anslutningsavgifter

0,9

1,1

-

-

Övriga intäkter

5,4

3,5

11,3

Avsättning investeringsfond

0,0

0,0

-

Upplösning investeringsfond

0,2

0,2

-

-

Reglering skuld till abonnentkollektivet

2,2

3,6

0,2

-0,2

67,1

61,8

50,5

53,1

Material

-6,2

-6,2

0,0

-0,1

Köp av tjänst

-4,9

-3,8

-16,4

-11,2

Hyror

-0,3

-0,6

0,0

-0,1

Summa verksamhetens intäkter

17,0
-

Not 2 Verksamhetens kostnader

Personalkostnader

-17,4

-16,6

-15,3

-17,7

Övriga kostnader

-25,0

-18,4

-15,5

-14,7

Summa verksamhetens kostnader

-53,8

-45,6

-47,2

-43,8

varav köp av gemensamma resurser

-1,9

-1,9

-1,0

-1,0

VA-verksamheten

VA-verksamheten redovisar ett negativt resultat
med – 3,6 mnkr. Detta hänförs framförallt till ett
ökat behov av reparationer av akut karaktär vid
avloppsreningsverk samt på lednings- och spillvattennätet, vilket har genererat väsentligt högre
kostnader avseende köp av tjänster än budgeterat. Underskottet balanseras något genom högre
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intäkter till följd av ett överlämnande av en färdigställd dagvattendamm med en engångseffekt
uppgående till 1,4 mnkr. Personalkostnaderna är
också lägre än budgeterat till följd av vakanser.
Årets resultat före reglering gentemot abonnentkollektivet uppvisade ett underskott med
5,8 mnkr, vilket i samband med årsbokslutet jus-
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terats ned med 2,2 mnkr mot den återstående
skulden till abonnenterna. Därmed är skulden
till abonnentkollektivet reducerad till noll efter
årets utgång och den kvarstående förlusten på
3,6 mnkr belastar kommunens resultat. Denna
skuld kommer att återbetalas till skattekollektivet
under den kommande treårsperioden.

nade massor som deponeras på Bälinge deponi
och ökade kostnader för insamlat material. Däremot ökar intäkterna inom hämtningsverksamheterna, slam och hushållsavfall. Förlusten på
4,8 mnkr belastar kommunens resultat. Denna
skuld kommer att återbetalas till skattekollektivet under den kommande treårsperioden. Personalkostnaderna är ca 2,7 mnkr lägre än budgeAvfallsverksamheten
terat då färre antal chaufförer har varit anställda
Årets resultat som uppvisas är en förlust om 4,8 samtidigt som det under året har funnits vakanta
mnkr. Detta beror på lägre intäkter för förore- chefstjänster.
Balansräkning

Not

mnkr

VA

Avfall

2019

2018

2019

2018

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

3

417,7

360,9

36,2

37,3

Maskiner och inventarier

3

3,7

3,0

22,7

26,6

421,4

363,9

58,9

63,9

1,1

1,1

0,0

0,0

11,2

9,9

1,6

2,6

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

0,1

0,0

1,8

0,6

12,4

11,0

3,4

3,2

433,8

374,9

62,3

67,1

-3,6

0,0

-4,8

1,2

0,0

0,0

0,0

-1,2

-3,6

0,0

-4,8

0,0

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning deponier

0,0

0,0

11,4

11,5

Summa avsättningar

0,0

0,0

11,4

11,5

Långfristiga skulder

96,2

83,4

0,0

0,0

Kortfristiga skulder

2,5

3,0

0,8

0,4

Lån Alingsås kommun

338,7

288,5

66,3

66,7

Summa skulder

437,4

374,9

67,1

67,1

Summa skulder och eget kapital

433,8

374,9

62,3

67,1

Skulder
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Not 3 Materiella anläggningstillgångar
mnkr

VA

Avfall

2019

2018

2019

2018

537,9

468,7

53

53

-119,9

-108,1

-16,5

-15,4

-0,3

0,3

-0,3

-0,3

Bokfört värde

417,7

360,9

36,2

37,3

Redovisat värde vid årets början

360,9

324,8

37,3

37,4

67,6

47,3

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade värdeförändringar

Årets investeringar
Utrangeringar och avyttringar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Övriga förändringar
Redovisat värde vid årets slut

0,0

0,0

0,0

0,0

-11,8

-10,9

-1,1

-1,1

1,0

-0,3

0,0

0,0

417,7

360,9

36,2

37,3

7,3

6,1

64,3

61,8

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde

-3,6

-3,1

-40,2

-33,8

Ackumulerade värdeförändringar

Ackumulerade avskrivningar

0,0

0,0

-1,4

-1,4

Bokfört värde

3,7

3,0

22,7

26,6

Redovisat värde vid årets början

3,0

2,4

26,6

26,6

Årets investeringar

0,9

1,0

2,5

5,8

Utrangeringar och avyttringar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-0,5

-0,5

-6,4

-6,2

Övriga förändringar

0,3

0,1

0,0

0,4

Redovisat värde vid årets slut

3,7

3,0

22,7

26,6

Årets händelser
Under 2019 har VA- och Avfallsavdelningarna
slagits samman till den gemensamma Kretsloppsavdelningen. Syftet med att samla verksamheterna under gemensam ledning är att minska sårbarheten i verksamheterna och att bättre samutnyttja
övergripande lednings- och stödfunktioner, såsom kundtjänst och projektledning.

78 | ÅRSREDOVISNING 2019

VA-verksamheten

Nolhaga avloppsreningsverk är gammalt och
mycket av utrustningen är föråldrad och i dåligt skick vilket har inneburit höga kostnader
för akuta reparationer och underhåll under året.
Planeringen för ombyggnaden av avloppsreningsverket har under 2019 därför intensifierats. Även

FINANSIELLA RAPPORTER

pumpstationer har ett stort behov av underhåll
och efter analys har en underhållsplan påbörjats
för pumpstationer med syfte att höja nivån på
teknisk utrustning, teknisk säkerhet, arbetsmiljö
och byggnadstekniska lösningar. Ett arbete med
att få kommunikation med alla pumpstationer är
påbörjat och kommer att slutföras under 2020.
Arbetet med att bygga ut kommunalt VA till
omvandlingsområden har fortgått enligt plan.
Utbyggnad av etapp 3 Svanvik/Skämningared
är i slutskedet och arbetet med etapp 4 i Hulabäck påbörjades tidigare än plan. Under våren har
vidare projektet med flytt av ledningar vid E20
lyckats bra och i samarbete med Alingsås Energi
är tryckning av skyddsrör under E20 från Kristineholmsvägen genomfört.
Projektet med att byta ut befintliga vattenmätare
hos abonnenter till fjärravläsningsbara mätare visar
många positiva mervärden. Även satsning på områdesvis inhämtning av data från vattenmätarna i
realtid har medfört betydande fördelar. I dagsläget
har ungefär 50 procent av mätarna bytts ut.
Avfallsverksamheten

Prisförändringar och nya avtalsperioder har påverkat verksamheten under året. Till exempel har
kostnaden för att avlämna brännbart hushållsavfall ökat kraftigt. Dessa faktorer har påverkat
verksamheten både ekonomiskt och organisatoriskt.
Ett arbete har pågått med optimering av insamlingsturerna för att effektivisera verksamheten.
Arbetet förväntas få genomslag under 2020.

Framtid
VA-verksamheten

Verksamheten kommer framöver även att fokusera på framtagande av VA-strategi inkl. dagvattenstrategi, införande av ny projektmodell samt
ökad automatisering och kommunikation vid
vatten- och avloppsreningsverk med tillhörande
anläggningar.
Avfallsverksamheten

FNI-anslutningsgraden har efter en inledande ökning avstannat på strax över 60 procent och det
syns inga tydliga effekter av den miljöstyrande
avfallstaxan, där FNI nu är billigare än det gamla
tvåkärlssystemet. Däremot uppfattas systemet
som mycket positivt och väl fungerande. För att
nå målet på 80 procent anslutningsgrad har taxan
för 2020 differentierats ytterligare för att det ska
vara enklare att välja det miljövänligare alternativet.
I dagsläget är verksamheten beroende av intäkter från deponering av massor för att få kostnadstäckning men målet är att verksamheten framöver
ska finansieras fullt ut via avfallstaxan.

Slamhantering inklusive rötkamrarna på Nolhaga
reningsverk är i akut behov av åtgärd. Under kommande år kommer arbetet med ombyggnaden av
avloppsreningsverket i Nolhaga därför att ha hög Upplysning om redovisningsprinciper
prioritet. Avdelningen kommer även att medverka och bidra aktivt i det kommungemensamma VA- och avfallsverksamheten följer Alingsås komarbetet med mark- och infrastrukturplanering, muns redovisningsprinciper.
bland annat i de utpekade tillväxtområdena.
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Driftredovisningen
Per nämnd

Budget 2019

Belopp i mnkr

Nettoanslag

Bokslut 2019
Intäkter

Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Miljöskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Exploatering
Överförmyndarnämnden
Summa skattefinansierad verksamhet

-730,2
-203,9
-270,3
-822,7
-12,5
-54,0
-95,6
-0,3
-5,5
-2 195,0

Avfall
VA
Summa avgiftsfinansierad verksamhet

8,4
16,8
25,2

50,5
67,1
117,6

-59,9
0,0

Finansieringen
Reducerat med interna poster
Summa verksamhetens intäkter
– kostnader i resultaträkningen
Avskrivningar
varav Avfall
varav VA
varav Finansieringen

-2 229,7

Bokslut 2018

Kostnader Nettokostnader

202,2
-965,3
52,9
-271,1
98,2
-368,4
123,6
-945,5
7,7
-19,6
49,0
-101,7
60,2
-155,0
45,6
-22,8
0,0
-5,1
639,4 -2 854,5

Avvikelse

Intäkter

Kostnader Nettokostn.

-763,1
-218,2
-270,2
-821,9
-11,9
-52,7
-94,8
22,8
-5,1
-2 215,1

-32,9
-14,3
0,1
0,8
0,6
1,3
0,8
23,1
0,4
-20,1

203,6
48,8
84,6
115,0
8,1
30,7
62,5
12,9
0,2
566,4

-47,2
-53,8
-101,0

3,3
13,3
16,6

-5,1
-3,5
-8,6

53,1
61,8
114,9

-43,8
-45,6
-89,4

9,3
16,2
25,5

9,1

-48,3

-39,2

20,7

8,0

-27,4

-19,4

-101,2

101,2

0,0

0,0

-76,1

76,1

0,0

664,9 -2 902,6

-2 237,7

613,2

-916,6
-713,0
-277,1
-228,3
-335,2
-250,6
-915,2
-800,2
-19,2
-11,1
-85,7
-55,0
-149,5
-87,0
-9,4
3,5
-4,7
-4,5
-2 712,6 -2 146,2

-2 753,3 -2 140,1

-62,9
-7,6
-12,2
-43,1

-66,8
-7,5
-12,3
-47,0

-62,1
-7,3
-11,4
-43,4

-2 292,6

-2 304,5

-2 202,2

1 961,9
413,8

1 962,9
431,2

1 898,7
372,3

Verksamhetens resultat

83,1

89,6

68,8

Finansiella intäkter
varav Kommunstyrelsen
varav Finansieringen

44,7
44,7

55,1
0,3
54,8

42,4
0,2
42,2

-56,3
-50,9
-0,8
-4,6
71,5

-48,0
-42,8
-0,6
-4,6
96,7

-40,2
-34,6
-0,8
-4,8
71,0

0,0

0,0

0,0

71,5

96,7

71,0

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

Finansiella kostnader
varav Finansieringen
varav Avfall
varav VA
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

För att få jämförbara siffror mellan åren har justeringar gjorts mellan Finansieringen och Exploatering.
2018 låg reavinster och nedskrivningar av exploateringsområden från tomtförsäljning under
Finansieringen. Dessa har flyttats till Exploatering 2018 (10,9 mnkr i intäkter och 3,7 i kostnader).
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Kommunens samlade resultat uppgår till 96,7
mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 25,2
mnkr jämfört med budget. Verksamhetens intäkter och kostnader avviker totalt med -8,0 mnkr.
Det finns dock underskott i nämnderna jämfört
med budget. De största avvikelserna finns hos
vård- och omsorgsnämnden (-32,9 mnkr) och hos
socialnämnden (-14,3 mnkr). Även de avgiftsfinansierade verksamheterna uppvisar en negativ
budgetavvikelse om -8,6 mnkr. Underskotten
vägs upp av kommunens överskott från reavinster vid tomtförsäljning (22,9 mnkr) vilket inte
budgeterats enligt försiktighetsprincipen. Finansieringen bidrar med en positiv budgetavvikelse
om 20,7 mnkr, främst hänförlig till pensioner.
Övriga skattefinansierade nämnder visar mindre
budgetavvikelser.
Verksamhetens intäkter har ökat med 51,7
mnkr jämfört med 2018. Främst är det intäkter
från tomtförsäljningen som har bidragit till ökningen. Även kultur- och utbildningsnämnden,
barn- och ungdomsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden har ökat sina intäkter under året.
Vård- och omsorgsnämnden samt kommunstyrel-

sen har minskat sina intäkter jämfört med föregående år. Kultur- och utbildningsnämndens intäkter har ökat med 13,6 mnkr. Den största delen
avser den nyöppnade simhallen, Nolhaga parkbad (ca 9,0 mnkr). Barn- och ungdomsnämnden
har ökat sina statsbidrag med 9,0 mnkr och samhällsbyggnadsnämnden har ökat taxor och avgifter med 14,7 mnkr jämfört med föregående år.
Verksamhetens kostnader har ökat med 149,4
mnkr totalt för kommunen vid en jämförelse
med 2018. Kostnaderna har främst ökat inom
vård- och omsorgsnämnden, kultur- och utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden (112,2 mnkr). Ökningen inom vård- och
omsorgsnämnden förklaras av volymökningar
inom LSS och personlig assistans. De ökade
kostnaderna inom kultur- och utbildningsnämnden, beror främst på ökade personalkostnader på
grund av nya enheter som Nolhaga parkbad och
arbetsmarknadsenheten (20,7 mnkr). Ökningen
inom barn- och ungdomsnämnden beror främst
på ökade personalkostnader till följd av kommunala och statliga satsningar.
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Investeringsredovisningen
Kommunens investeringsvolym har ökat med
34,4 mnkr jämfört med 2018 och uppgår till 150,8
mnkr 2019. Budgetavvikelsen är positiv med
12,1 mnkr. Avvikelser härrör sig främst från samhällsbyggnadsnämnden, VA-verksamheten och
kommunstyrelsen. VA-verksamheten har en
negativ budgetavvikelse med 10,3 mnkr. Detta
främst på grund av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på vatten- och reningsverken. Den
Belopp i mnkr

negativa avvikelsen mot budget balanseras upp
av samhällsbyggnadsnämnden (5,2 mnkr) samt
övriga nämnders överskott. På kommunstyrelsen
finns en positiv avvikelse på 14,6 mnkr. Detta
beror bland annat på digitaliseringspengar som
inte har kunnat nyttjas (5 mnkr), förseningar i
exploateringsområden (3,8 mnkr) samt investeringar i fastigheter (3 mnkr).

Budget 2019

Årsbokslut 2019 Avvikelse budgetårsbokslut

Årsbokslut 2018

Vård- och omsorgsnämnden

3,3

2,3

1,0

3,1

Socialnämnden

1,5

1,0

0,5

1,6

Kultur- och utbildningsnämnden

6,0

5,7

0,3

10,0

Barn- och ungdomsnämnden

5,6

4,8

0,8

3,6

0,7

0,7

0,0

0,0

Samhällsbyggnadsnämnden

Miljöskyddsnämnden

46,3

41,1

5,2

30,5

Kommunstyrelsen

36,5

21,9

14,6

13,5

0,0

2,3

-2,3

0,0

99,8

79,8

20,0

62,3

Överförmyndarnämnden
Summa skattefinansierad verksamhet
Avfall

4,9

2,5

2,4

6,8

VA

58,2

68,5

-10,3

47,3

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

63,1

71,0

-7,9

54,1

162,9

150,8

12,1

116,4

Totalt kommunen
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Upplysning om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad
Allmänt

Den ekonomiska styrningen sker bl.a. genom att
kommunfullmäktige anvisar resurser till kommunstyrelsen och nämnderna för verksamheten
och investeringar i kommunbudgeten. Kommunfullmäktiges budget utgör därmed en gräns för
omfattningen av verksamheten och investeringarna.

nom omprioriteringar och omfördelningar inom
tilldelad budget.
I undantagsfall kan omdisponering av anslag
mellan nämnder samt tilläggsanslag beslutas av
kommunfullmäktige.
Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i
sin internbudget. Det sker brutto uppdelat på intäkter och kostnader samt på de verksamheter och
organisatoriska enheter som respektive nämnd
bestämmer. Omdisponering av dessa anslag under året får ske genom nämndbeslut, så länge de
inte påverkar fullmäktiges nettoanslag.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om en budget för Alingsås kommun. Denna innehåller en
rullande treårsplan för den kommunala verksamheten. Detta dokument är kommunens huvuddokument för att styra verksamhetens inriktning Avgiftsfinansierad verksamhet
VA- och avfallsverksamheterna utgör egna balansoch omfattning.
räkningsenheter och särredovisas.
Ekonomisk plan och budget beslutas av komVA- och avfallverksamheterna ska planeras och
munfullmäktige inför varje verksamhetsår i no- genomföras inom ramen för taxan, med målet att
vember. Nämnderna och kommunstyrelsen upp- eventuella över- eller underuttag ska regleras mot
rättar därefter detaljerade internbudgetar för sina brukarna inom en treårsperiod. Om det inte finns
ansvarsområden i december.
någon skuld till taxekollektivet att reglera ett underuttag mot ska underuttaget resultatföras innevarande år. Underuttaget ska täckas inom tre år.
Driftbudget

Skattefinansierad verksamhet

Nämndernas ekonomiska anslag framgår av budgeten. Anslagen som ges på nettokostnadsnivå är
begränsningen för verksamhetens omfattning.
Anslagen är bindande för nämnderna och nämnderna kan inte fritt föra medel mellan olika anslagsområden. Anslagen fördelas i så kallade kommunbidrag i en tolftedel per månad för varje år.
En nämnd får inte förbruka mer resurser än
vad den blivit tilldelad. Nämnden ska säkerställa
att nämndens beslut ryms inom tilldelad budget.
Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och
oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för ge-

Investeringsbudget

Alingsås kommun särskiljer investeringar utifrån
flera olika perspektiv, dels om investeringen tillfaller avgifts- eller skattekollektivet, dels anledningen till att investeringen sker.
I normalfallet ska över- respektive underskott
på investeringsbudgeten inte uppstå, men investeringsutrymmet prövas vid varje central uppföljning. Generellt sker ingen överföring till nästa års
investeringsbudget.
Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna ramanslag för investeringar. Dessa ramar fördelar
respektive nämnd i sin internbudget efter behov.
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Upplysning om tillämpade
internredovisningsprinciper

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska
spegla respektive nämnds och verksamhets ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra
nämnderna och verksamheterna utgör en del av
omvärlden. Jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller externa poster, har driftredovisningen påförts även
interna poster, såsom köp och försäljning mellan
nämnder och verksamheter.

av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas
anskaffningsvärde. Räntan beräknas på anläggningstillgångarnas bokförda värde för perioden.
Internräntan har satts till 1,5 procent för 2019.

Gemensamma kostnader som fördelas mellan
kommunens olika verksamheter genom interndebitering är:
• IT-relaterade kostnader
• Telefonikostnader
• Försäkringskostnader
• Intern leasing av bilar
Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovis- • Kostnader för kost
ningen är:
• Personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgif- Investeringsredovisningens utgifter består av exter, avtalspension och löneskatt. Po-pålägget för terna utgifter samt utgifter för egen personal som
året uppgår till 39,70 procent av lönekostnaden. jobbar mot investeringsprojekt (timkostnad).
• Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och Även maskinkostnader påförs investeringsredoränta. Avskrivningarna beräknas enligt rak no- visningen (timkostnad).
minell metod vilket innebär att kostnaden består
Beskrivning av drift- och investeringsredovisningens
samband med årsredovisningens övriga delar
Driftredovisning
Nämnd

Investeringsredovisning
Intäkt

Kostnad

Nämnd

Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden

Etc

Etc

Avgår interna poster

Summa enligt investeringsredovisningen

Summa enligt resultaträkningen

Resultaträkning

Kassaflödesanalys

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansnetto
Extraordinära poster
Årets resultat

Löpande verksamhet
Investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet
Utbetalning av infrastruktur
Årets kassaflöde

Balansräkning
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Eget kapital
Avsättningar
Skulder
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Upplysningar om
redovisningsprinciper
Årsredovisningen

är till stor del upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och
redovisning (2018:597) och rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a.
innebär att:
• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer
att tillgodogöras kommunen och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
• Fordringar har upptagits till de belopp varmed
de beräknas inflyta.
• Skulder har upptagits till de belopp varmed de
beräknas flöda ut.
• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
• Periodiseringar av inkomster och utgifter har
skett enligt god redovisningssed.
• Värdering av placeringar har gjorts post för post
till verkligt värde i enlighet med införandet av
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning. I enlighet med kapitel 7 § 6 anges
att finansiella instrument som innehas för att
generera avkastning eller värdestegring ska värderas till verkligt värde. I enlighet med rekommendation 12 från Rådet för kommunal redovisning (RKR), ”Byte av redovisningsprinciper,
ändringar i uppskattningar och bedömningar
samt rättelser av fel” får byte av redovisningsprincip ske om bytet krävs för anpassning till
lagstiftning. Vidare anges att de finansiella rapporternas jämförelsetal ska justeras. Av noten
för eget kapital framgår vilka beloppsmässiga
justeringar som utförts.

• I enlighet med rekommendation R2 från Rådet
för kommunal redovisning intäktsförs numera
bidrag direkt som inte är klassificerade som offentliga bidrag. Omräkning av tidigare erhållna
bidrag har skett i enlighet med rekommendation 12 i enlighet med punkten ovan.
• Rättelse av fel har skett gällande semester- och
övertidsskuld samt integrationsfond i enlighet
med rekommendation 12 från Rådet för kommunal redovisning (RKR), ”Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och
bedömningar samt rättelser av fel”. Justering
har skett av ingående värden för eget kapital,
se not 17.
• Kommunen följer inte rekommendation R5
Leasing från Rådet för kommunal redovisning
fullt ut, vilken innebär att delar av kommunens
leasingåtaganden ska klassificeras som finansiell
leasing och redovisas som anläggningstillgång
respektive skuld i balansräkningen. I dagsläget
redovisas all leasing som operationell. Kommunen har som avsikt att under 2020 följa rekommendationen men har i dagsläget inte all
information och tillförlitliga system som krävs
för att erhålla en korrekt redovisning.

Väsentliga avsteg från gällande lagstiftning
Alingsås kommun övergick i samband med delårsbokslutet 2017 till att redovisa pensionsförpliktelserna enligt fullfondsmodellen, vilket innebär att
ansvarsförbindelsen lyfts in i balansräkningen som
en avsättning. Enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning ska en förpliktelse
att betala ut pensionsförmåner som intjänats före
år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning.
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Orsaken till byte av redovisningsprincip avseende
pensionsförpliktelserna är att det ger en mer rättvisande bild av kommunens finansiella ställning
och att de grundläggande principerna om öppen
och tydlig redovisning följs på ett bättre sätt.
Övergång från bland- till fullfonderingsmodell
kan öka politikers och tjänstemäns förståelse av
ekonomisk ställning och resultat, vilket i sin tur
underlättar planeringen av ekonomin och verksamheten. Likt tidigare år redovisar kommunen
en jämförande uppställning i årsredovisningen
enligt blandmodell respektive fullfondsmodell i
syfte att visa på skillnaderna.

Ingen förändring har skett för slutavräkning skatt
i senast publicerade skatteprognos från SKR.

Förändrade redovisningsprinciper under året

Kostnader

Inga förändringar sedan årsbokslut 2018 annat än
ovanstående.

Övriga intäkter

Offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras
över objektets nyttjandeperiod. Ett bidrag som
inte är offentligt intäktsförs direkt.
Markförsäljningar redovisas som kortfristig skuld
till dess att resultatföring sker.

Avskrivningar och avskrivningstider

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
sker linjärt, det vill säga med ett belopp som är
Jämförelsestörande poster
lika stort under objektets beräknade nyttjandepeJämförelsestörande poster särredovisas när dessa fö- riod. På tillgångar i form av mark, konst och pårekommer i egen not, se not 9. För att en post ska gående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.
betraktas som jämförelsestörande, ska posten uppgå
till ett väsentligt belopp samt vara av sådant slag att Följande avskrivningstider tillämpas normalt i
kommunen: 3, 5, 10, 20, 33, 50 år. Exempel på
den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet.
olika avskrivningstider är: Inventarier, maskiner
och IT-utrustning 3-10 år, fordon 5-10 år, gator
Intäkter
och vägar 33 år samt va-ledningar 50 år.
Skatteintäkter

Skatteintäkter och statsbidrag baseras i årsbokslut
på SKR:s prognos från december, cirkulär 19.58
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Typ av anläggningstillgång

Avskrivningstid

Datorer

3-5 år

Maskiner såsom ismaskiner, plogar, grävmaskiner, symaskiner, gräsklippare

10-20 år

Inventarier såsom kontorsmöbler, larm- och vårdutrustning, klimatanläggning

5-20 år

Bilar och andra transportmedel

5-20 år

Förbättringsutgift på annans fastighet

5-10 år

Konst

Obegränsad livslängd

Övriga inventarier såsom trafiksignaler, lekställningar, övervakningssystem

5-15 år

Immateriella anläggningstillgångar

3-5 år

Mark

Obegränsad livslängd

Verksamhetsfastigheter såsom skolor, barnstugor, simhallar

33-50 år

Verksamhetsfastigheter såsom förrådsbyggnader och baracker

10-33 år

Markanläggningar såsom vatten- och avloppsledningar, gator, markarbeten

20-50 år

Naturreservat

Obegränsad livslängd

Bostadshus

20-33år

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

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

Tillgångar
Immateriella och
materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna har i balansräkningen
upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för

verkställda avskrivningar/nedskrivningar. Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens
anskaffningsvärden.
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller
innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet
överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för
mindre värde är 10 000 kr.
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas
upp som en förutbetald intäkt och periodiseras
över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda
värdet. Korrigering för investeringsbidrag före
2012 har inte gjorts.
Finansiella anläggningstillgångar

Samtliga aktier och andelar är värderade till det
lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.
Omsättningstillgångar

Exploateringsfastigheter redovisas som en omsättningstillgång. Försäljning av tomter tillgodogörs/
belastar löpande resultatet och osålda tomter redovisas som omsättningstillgångar.
Kommunens överskottslikviditetsportfölj är klassificerad som en omsättningstillgång. Portföljens
förvaltning regleras i av fullmäktige antagna fi-
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nansriktlinjer (KF § 233 Dnr 2017.677 KS 070).
Samtliga placeringsmedel är värderade till marknadsvärdet i enlighet med ny lagstiftning enligt
ovan.

Avsättningar
Pensioner

Från och med 1998 redovisades avtalspensionerna enligt den så kallade blandmodellen, vilket
innebar att samtliga pensioner intjänade till och
med den 31 december 1997 lyftes ur balansräkningen och redovisades som en ansvarsförbindelse. Utbetalning av ansvarsförbindelse redovisades
som en kostnad i resultaträkningen. De pensioner
som intjänats från och med den 1 januari 1998
redovisades som en verksamhetskostnad under
intjänandeåret och som en avsättning i balansräkningen. Från och med 2001 ingår även löneskatten. Utbetalningen av den avgiftsbestämda
ålderspensionen sker året efter intjänandet för
KAP-KL. För anställda med AKAP-KL sker utbetalningen kvartalsvis från och med 2018. Under 2018 har utbetalningen skett i september och
december. Den avgiftsbestämda ålderspensionen
redovisas därför inte som en del av avsättningen
utan återfinns bland de kortfristiga skulderna.
Garantipensioner redovisas som en avsättning i
balansräkningen det år de blir kända. Pensionsförpliktelserna är beräknade av KPA Pension.

terligare avsättning har inte skett under 2019. Senaste beräkningen visar att kommunen först behöver nyttja återställningsfonden från och med år
2074. Kostnader för återställande av deponi Mjölsered bokades upp 2016. Inga nya beräkningar
har skett utöver tidigare beräkningar. Kommunen har påbörjat projektering för sluttäckning av
deponin. Uppdrag finns att inventera eventuella
okända deponier.
Övriga avsättningar

Avsättningar har tagits upp till det belopp som
bedöms krävas för att reglera förpliktelser i framtiden.

Sammanställd redovisning
Allmänt

Den sammanställda redovisningen är ett sammandrag av kommunens, räddningstjänstförbundets och bolagskoncernens resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser. I den
kommunala koncernen ingår samtliga bolag och
kommunalförbund som kommunen har minst 20
% inflytande i.
Konsolideringsprinciper

Den sammanställda redovisningen har upprättats
enligt förvärvsmetoden vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som
Från och med delårsbokslutet 2017 övergick skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas
Alingsås kommun till att redovisa pensionsför- verkliga värden, elimineras i sin helhet. Internpliktelserna enligt fullfondsmodellen, vilket inne- vinster inom kommunkoncernen elimineras i sin
bär att ansvarsförbindelsen lyfts in i balansräk- helhet.
ningen som en avsättning.
Interna poster av väsentlig betydelse har elimineFrån och med 2014 resultatförs avkastning, ned- rats. Obeskattade reserver med avdrag för uppskrivningar och reavinster/förluster.
skjuten skatt har redovisats som eget kapital.
Deponi

Avsättningar för Bälinge deponi görs årligen för
att kunna reglera förpliktelsen på balansdagen.
Den årliga avsättningen sker enligt den prognos
för nyttjande som finns för deponin. Någon yt-
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Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Från och med 2014 tillämpar bolagen inom
kommunen BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). De förändrade redo-
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visningsprinciperna har haft påverkan på redovisningen av materiella anläggningstillgångarna
i bolagen. Materiella anläggningstillgångar har
delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.
Komponenterna skrivs av på mellan 5-100 år. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta
är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den
förväntade nyttjandeperioden. Underhållskostnader redovisas efter övergången till K3 som aktiverade förbättringsarbeten i de fall standardhöjande
åtgärd skett. I de fall där väsentliga utbyten skett
av befintlig komponent redovisas dessa åtgärder
som investering. De nya redovisningsprinciperna
har inneburit att avskrivningskostnaderna i fastighetsbolagen har ökat och underhållskostnaderna
har minskat. Tillämpningen av K3 har även inneburit att elcertifikat redovisas som immateriella
omsättningstillgångar.
Eftersom kravet på komponentavskrivning från
och med år 2014 även finns med på den kommunala redovisningen, har de förändringar som
gjorts i bolagen slagit igenom i den sammanställda redovisningen. Förändringen i bolagens
redovisning har gjorts via en omräkning av jäm-

förelsetal för tidigare år. Motsvarande förändring
har i den sammanställda redovisningen redovisats
på år 2014 som en tillkommande eller avgående
post i berörda noter och som en förändring av
eget kapital.
Avskrivningstider för ABAR-koncernen framgår
av årsredovisning för AB Alingsås Rådhus koncernen.
Avsättningar

Pensionsskulden hanteras olika i kommunkoncernen. Kommunen, Alingsås Energi Nät AB och
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
är med i KPA och redovisar således skulden i balansräkningen. I energibolaget, har för dem som
ej gått i pension, pensionsskulden lösts från KPA
och placerats i SPP LIV AB. Fabs AB och AB
Alingsåshem avsätter också medel till SPP i ett s.k.
premiesystem.
Rådet för kommunal redovisning meddelade i sin
rekommendation nr 8 2001 att den uppskjutna
skatteskulden som utgör en del av förvärvade eller
genererade obeskattade reserver ska redovisas och
klassificeras som en avsättning. Detta sker från
och med 2001 i Alingsås kommuns sammanställda redovisning.
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Info: Kommer text senare
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