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ORGANISATION

Politisk organisation
Kommunfullmäktige
KF

Förbundsstyrelse AVRF

Bolagsstyrelse ABAR

Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund

AB Alingsås Rådhus

Bolagsstyrelser för
energikoncernen*

Bolagsstyrelser för
fastighetskoncernen*

Alingsås Energi Nät AB

Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB

Alingsås Energi AB

AB Alingsåshem
Fabs AB

Kommunrevisorerna

Valberedningen

Barn- och
ungdomsnämnden

Kultur- och
utbildnings
-nämnden

Miljöskyddsnämnden

Samhällsbyggndads
-nämnden

Socialnämnden

Vård- och
omsorgsnämnden

Barn- och
ungdomsförvaltningen

Kultur- och
utbildningsförvaltningen

Miljöskyddskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

Socialförvaltningen

Vård- och
omsorgsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Kommunledningskontoret

*Varje bolag har en styrelse som är personunion med de andra bolagen inom respektive koncern.

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

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

De fem fokusområdena är:

Vackra miljöer

Livskvalitet
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Tillsammans

Omställning

Experimentlust

MÅLUPPFYLLELSE

Väsentliga händelser
under 2019
Väsentliga händelser under året
Alingsås 400 år

Med start 21 september 2018 har firandet av
Alingsås 400-årsjubileum pågått varje månad och
pågår ända fram till jubileumsdagen den 21 september 2019. Under perioden har Alingsåsarna
fått ta del av en rad olika evenemang och aktiviteter genom att medel beviljats till privatpersoner,
föreningar, organisationer, företag och studieförbund inom det så kallade önskeprojektet.
Järtas park byggs om

Nolhaga slott har öppnat igen

I samband med jubileumsåret är Nolhaga Slott
återigen öppet för allmänheten sedan första helgen i maj. Under året har slottet fungerat som en
modern mötesplats med utställningar och kaféverksamhet och under sommaren anordnades en
stor del av de avgiftsfria sommarlovsaktiviteter
som kommunen arrangerar för barn och unga, i
och runt slottet.
Nolhaga Parkbad

I mars 2019 öppnades det nyrenoverade NolhaEn park med sekelskiftstema med blinkning till ga Parkbad. Verksamheten är nu i full gång med
både Alingsås textila historia och den fina trähusbe- möjlighet till motion i två 25-metersbassänger,
byggelsen ska ta form. Arbetet med ombyggnation upplevelsebad eller varva ner i relaxavdelningen.
pågår fram till och med september, därefter välkom- Där finns också ett kafé och möjlighet till konnas alla tillbaka till en ny och rolig Järtas park.
ferens.
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På gång i kommunens nämnder
Kommunstyrelsen

Ett pågående arbete med de fyra tillväxtområdena
inom kommunens tillväxtprogram har haft stort
fokus under perioden och kommer fortsätta att
vara ett prioriterat område framöver. Även digitaliseringsarbetet fortsätter att vara en viktig fråga, tillsammans med övriga förvaltningar arbetar
kommunledningskontoret med en plan avseende
hur avsatta investeringsmedel ska nyttjas i kommunens verksamheter.
Vård- och omsorgsnämnden

under perioden och kommer att införas från och
med september månad, som bland annat förväntas ge en tydligare bild av miljöskyddskontoret
externt.
Barn- och ungdomsnämnden

Inom skolan sker ett fokuserat och långsiktigt
arbete med att se över skolorganisationen för att
säkerställa ett effektivt resursutnyttjande. Ytterligare en långsiktig process pågår med att minska
barngrupperna i förskolan, där stora delar av organisationen har mindre barngrupper inför höstterminens start men som behöver fortsätta även
kommande år för att ge bestående effekt.

En viktig fråga för nämnden är byggnationer av
både LSS-boenden och äldreboenden. Behovet
av nybyggnationer inom båda verksamheterna är
stort. Därutöver arbetar nämnden fokuserat med
kompetensförsörjningen genom projektet Hel- Kultur- och utbildningsnämnden
tidsresan, som kommer att medföra ett nytt sätt Nolhaga Parkbad har sedan öppningen i våras
att arbeta.
haft höga besökarantal till framför allt äventyrsbadet, arbete återstår för att öka besökarantalet
Socialnämnden
till badets övriga delar. Samverkansfördelar har
Ett omställningsarbete pågår just nu inom soci- kunnat nyttjas sedan överflytten av arbetsmarkalnämnden med fokus på att återgå till kärnupp- nadsenheten (AME) till nämnden. Ett stort omdraget genom att dra ned på generellt förebyg- ställningsarbete har genomförts på AME som
gande insatser till förmån för riktade insatser till idag har en minskad budgetram med 60 procent
de mest utsatta Alingsåsarna.
och ändå bedriver verksamhet för samma antal
deltagare som tidigare.
Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden har under perioden haft ett stort fokus
på intern verksamhetsutveckling, bland annat i
form av att ta fram och implementera stöd och
riktlinjer för ärendeberedningsprocessen inom
framför allt bygglovshandläggning. Ett arbete
med att ta fram en fördjupad översiktsplan för
staden är påbörjat och kommer att fortlöpa de
närmsta åren.
Miljöskyddsnämnden

Under året har ett nytt ärendehanteringssystem
köpts in och håller på att implementeras, vilket
tar mycket resurser i anspråk. På sikt tros systemet
kunna minska behovet av administration och ge
möjlighet att arbeta mer digitalt. Ett arbete med
att ta fram en ny intern organisation har pågått
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Överförmyndarnämnden

Inom överförmyndarverksamheten har en tillsyn genomförd av Länsstyrelsen visat på behov
av verksamhetsutveckling i form av bland annat
att säkerställa rutiner och korrekta beslut i alla
ärenden, vilket tidigare fått stå tillbaka på grund
av ett stort inflöde av nya ärenden tidigare år. En
uppdatering av verksamhetssystemet har inneburit effektiviseringar inom flera administrativa
områden, exempelvis utbetalning av arvode till
ställföreträdare och hantering av årsräkningar.

MÅLUPPFYLLELSE

Prioriterade mål,
indikatorer och uppdrag
De prioriterade målen med tillhörande indikatorer pekar ut den politiska målsättningen för utvecklingen av kommunens verksamheter. I flerårsstrategi 2019–2021 har kommunfullmäktige
beslutat om tolv prioriterade mål med 40 tillhörande indikatorer. Indikatorerna är mått med en
önskad riktning som tillsammans ska användas
för att bedöma måluppfyllelse. Samtliga nämnder har brutit ned kommunens prioriterade mål
och indikatorer till åtaganden med tillhörande
nyckeltal i enlighet med kommunens styrmodell.
Utifrån nämndernas delårsbokslut kan konstateras att arbetet i huvudsak fortlöper som planerat.
I detta bokslut redogörs för ett antal aktiviteter
som kommunen arbetar med inom respektive
mål. Fullmäktiges indikatorer följs dock upp

först i årsbokslutet då de är mått som i nästan
samtliga fall endast har årsvisa utfall. Ett fåtal av
nämndernas åtaganden prognosticeras att inte bli
genomförda under året, de flesta är hänförliga till
kommunstyrelsen och beror huvudsakligen på
förseningar orsakade av resursbrist och i något fall
på att åtagandet är avhängigt statliga ställningstaganden som försenats.
MÅL 1 • I Alingsås är det tryggt,
säkert och välkomnande

Invånarnas upplevelse av trygghet är en viktig
fråga för kommunen. Ett arbete pågår för att förbättra folkhälsan i socialt utsatta områden genom
ökad dialog med polis, civilsamhälle och ide-
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ella föreningar. Arbetet bedrivs inom det lokala
brottsförebyggande rådet, som håller på att ta
fram en aktuell nulägesbild av arbetet. I samtliga
skolor pågår ett arbete för att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete och arbete
för att motverka diskriminering och kränkande
särbehandling. Med stöd av riktat kommunbidrag och statsbidrag har yrkeskåren inom elevhälsan kunnat utökas under året.
Kommunen arbetar även aktivt för att vara en
välkomnande och expansiv kommun. Genom ett
ökat fokus på att genomföra Tillväxtprogrammet
arbetar kommunen för att säkerställa tillgång på
bostads- och verksamhetsmark.
MÅL 2 • I Alingsås finns goda
möjligheter till arbete och företagande

Kommunen har under året kraftsamlat för att
skapa ett gott näringslivsklimat. Genom näringslivsrådet, ett samverkansforum med syfte
att skapa samsyn mellan företag och kommun
kring näringslivsutvecklingen i Alingsås, har för
första gången dialogträffen Näringslivsforum
genomförts där företagare, politiker och tjänstemän deltar. Kommunen arbetar parallellt för att
förenkla för företag som verkar i kommunen genom projektet Förenkla helt enkelt. En översyn av
kommunstyrelsens beslutade planprioritering har
gjorts under perioden i syfte att prioritera upp detaljplaner som innebär expansion eller etablering
av näringsverksamhet.

MÅL 3 • I Alingsås finns
det attraktiva boendemöjligheter

Under rådande bostadsbrist är tillskapandet av
nya och attraktiva boendemiljöer en prioriterad fråga. Under året har exempelvis 53 av AB
Alingsåshems nybyggda bostäder i Trollskogen
tagits i bruk och arbete pågår med att identifiera
nya områden för bostadsbyggnation, både enskilt
och i samverkan med privata aktörer. Kommunen arbetar också för att underlätta dialogen med
byggaktörer genom att koppla kommunens företagslots till samhällsbyggnadsverksamheten. För
att skapa attraktivitet i befintliga boendemiljöer
arbetar kommunen med förtätning och renovering av befintliga bostadsområden och under året
har sådant arbete inletts på Mjörngatan och området Citronen.
MÅL 4 • I Alingsås råder god
ekonomisk hushållning grundad
på effektiv resursanvändning

Kommunens fem mål för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv följs upp och
analyseras under avsnittet God ekonomisk hushållning.
Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning prognosticeras att uppnås per
helår. Det mål som avser nettokostnadsutvecklingen, som visar på en nära obalans mellan kommunens ökade kostnader och intäkter, är nära
att inte prognosticeras bli uppnått. En trend där
kostnaderna ökar snabbare än intäkterna är inte
Ett omfattande arbete sker också för att integrera hållbart och försämrar det ekonomiska handnyanlända i samhället och hjälpa personer som lingsutrymmet. För att fortsatt ha en ekonomi i
står långt ifrån arbetsmarknaden till arbete. En balans behöver framförallt underskottet i nämngemensam funktion som kallas En väg ut, har derna minskas och de handlingsplaner som besluskapats under perioden för att samordna och för- tats verkställas.
medla all kontakt rörande samtliga praktikplatser,
arbetsträningsplatser och lönestödsarbete mm. i
kommunen. Kommunens verksamheter arbetar MÅL 5 • I Alingsås bygger välfärden på god
också med att finna praktikplatser eller lönestöds- service, hög kvalitet och tillgänglighet
anställningar inom den egna verksamheten och i Ett arbete för att kvalitetssäkra invånare och insamverkan med lokala näringslivsaktörer har flera tressenters kontakt med kommunen pågår. En
jobb och praktikplatser kunnat erbjudas till unga översyn av rutiner för hantering av inkommande
samtal och e-post pågår inom grundskolan. Komoch nyanlända under perioden.
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MÅL 7 • I Alingsås utvecklas vården
och omsorgen för individens behov

munens e-postsystem kommer att bytas ut till ett
mer ändamålsenligt system under hösten vilket
bedöms kunna öka tillgången till användarvänlig
och funktionell e-post och kalender för medarbetare, och i förlängningen säkerställa en bättre
kontakt med invånare och andra.
För att kunna erbjuda en god service inom
kommunens verksamheter krävs det att medarbetarna trivs på arbetet och är friska. Kommunens
verksamheter arbetar med att minska sjukfrånvaro och öka medarbetarnas nöjdhet med sitt arbete.
Chefs- och medarbetaröverenskommelser har införts inom flera verksamheter i syfte att tydliggöra
ansvar och befogenheter, vilket också bedöms säkerställa styrkedjan från fullmäktiges mål till den
enskilda medarbetaren.

Brukarnas nöjdhet med hemtjänst och särskilt
boende har de senaste åren varit hög i Alingsås.
Kommunen arbetar för att bibehålla en hög brukarnöjdhet genom att bland annat arbeta utifrån
ett personcentrerat förhållningssätt och genom
ett systematiskt förbättringsarbete. Under året
har aktivitetsutbudet ändrats efter önskemål från
målgruppen, nya aktiviteter är exempelvis fler fysiska aktiviteter, konceptet berättarkafé och yoga.
Ett aktivt samarbete sker också med en rad föreningar inom civilsamhället som på olika sätt bidrar
och är aktiva i verksamheten.
Mål 8 • I Alingsås ger utbildning
kunskaper för en dynamisk framtid

Kommunens skolor arbetar aktivt med att utveckla undervisningen och det förebyggande och
främjande arbetet för att öka måluppfyllelsen i
skolan. En rad olika åtgärder genomförs, exempelvis sker ett arbete för att minska barngrupperna inom förskolan, där stora delar av förskolorna
har ny organisation från och med höstterminens
start. Samverkan finns mellan grundskola och
gymnasieskola för att elever ska klara fortsatta
studier genom bland annat övergripande elevhälsosamverkan. På gymnasiet sker ett arbete för att
MÅL 6 • I Alingsås finns det
förbereda elever på en miljö som är präglad av
valfrihet och självbestämmande
ett högt informationsflöde. Undervisning bedrivs
En kartläggning har gjorts av nuläge och möjliga därför i en digital och uppkopplad lärmiljö. Elevutvidgade valmöjligheter inom ramen för Lag om er som är i behov av extra stöd ges möjlighet till
valfrihetssystem (LOV). En handlingsplan för lovskola och andra stödinsatser som exempelvis
ökad valfrihet har tagits fram och ska behandlas Mattesupporten, där elever som upplever svårigpolitiskt under hösten. Ett aktivt arbete för att öka heter i ämnet matematik kan vända sig och få remedborgarnas möjligheter till inflytande i kom- gelbundet extra stöd. Denna möjlighet finns även
munen pågår. Inom flera verksamheter ges bru- för elever som presterar på en hög nivå och vill få
karna möjlighet till inflytande och medbestäm- en annan typ av studiegång.
mande i verksamheten. Inom vård- och omsorgen
har förtroenderåd genomförts mellan avdelning,
brukare och politiker och inom samhällsbyggnad MÅL 9 • I Alingsås har vi ett rikt och stimuhar arbete med en medborgarenkät pågått, som lerande kultur-, idrotts- och föreningsliv
ska genomföras under jubileumshelgen i septem- Under året har kommunen satsat på att öka kulber avseende den fördjupade översiktsplanen för turutbudet i olika kommundelar. Bibliotekets
staden Alingsås.
filialer i Sollebrunn och Ingared har genomgått
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renovering och fått utökat antal aktiviteter. Tillsammans med civilsamhället har regelbundna
handarbetarcaféer arrangerats i Sollebrunn och
en lokal konstnär har haft konstutställning där.
Sommarens utställning i konsthallen, Salong
Alingsås, har varit populär med omkring 4 000
besökare. Det är dubbelt så många besökare som
vid tidigare års sommarutställningar.
Under perioden har åtta förslag på nya cykelrundor tagits fram och marknadsförts på Turistrådet Västsveriges hemsida och en inventering av
kommunens vandringsleder har genomförts, där
nya kartor över de leder som saknat kartor tagits
fram. En ny konstgräsplan har anlagts vid Alströmervallen under sommaren och simskolor för
barn har bedrivits under vår och sommar på nyöppnade Nolhaga Parkbad, med totalt 450 barn
som gått i simskola under perioden.
MÅL 10 • I Alingsås skapar
infrastrukturen möjligheter för tillväxt

Kommunen har under året arbetat med att utveckla och underhålla infrastrukturen. Exempelvis har en satsning på en ny maskinpark gjorts,
vilket möjliggjort en standardhöjning på gator,
trottoarer, torg, refuger och cykelbanor. Ett avtal
har tecknats under perioden avseende utbyggnad
av gång- och cykelväg i Långared. Projektet är
igång och kommer att genomföras under hösten.
Även den digitala infrastrukturen är en prioriterad
fråga för kommunen, där exempelvis ett utbyte av
hänvisningssystem och telefonväxel påbörjats för
att öka funktionaliteten i kontakt med invånare
och andra.

Dialog sker med aktörer i Alingsås innerstad för
att ta fram en plan och viljeinriktning för innerstadens utveckling. Dialog sker även med invånare inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för staden, där en grundläggande målsättning
är att skapa ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbara livsmiljöer.
MÅL 12 • I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning

Energiomställningen i Alingsås pågår för fullt.
Alingsås Energi levererar nu 100 procent ursprungsmärkt el från sol, vind eller vatten samt
100 procent förnybar fjärrvärme till kund. Under
våren togs en ny värmepanna i drift på Sävelundsverket, vilket innebar att fjärrvärmeproduktionen
blivit helt fossilfri. Andelen solceller i området
ökar också, efter tertial två fanns 87 solcellsanläggningar inom elnätet, jämfört med 69 anläggningar vid årsskiftet. Nya ägardirektiv har getts
till Alingsås Energi gällande satsningar på laddstolpar. Ett arbete har påbörjats med att ta fram
en handlingsplan i linje med det nya ägardirektivet. Kommunen har sedan tidigare en relativt hög
andel miljöbilar i kommunorganisationen. Den
vägledande principen fortsätter vara att bilar som
byts ut i den kommunala flottan ska klara miljökraven.
Intern kontroll

Kommunens nämnder ska i enlighet med styrmodell och tillhörande anvisningar upprätta en
internkontrollplan i syfte att samla riskområden
som ska kontrolleras och hållas under uppsikt
under året. Internkontrollplanen har sin utgångsMÅL 11 • I Alingsås skapar vi goda livspunkt i nämndernas väsentlighets- och riskanalys, där riskerna identifieras och värderas utifrån
miljöer genom långsiktigt hållbar utveckling
Kommunen arbetar för att öka invånares kunskap hur stor sannolikheten är att risken inträffar samt
om avfallssortering och återvinning. En informa- utifrån hur stor konsekvensen blir ifall den inträftionsinsats i media angående det planeras under far. Samtliga nämnder har i samband med antaåret. Ett arbete har också påbörjats för att föränd- gen flerårsstrategi genomfört och dokumenterat
ra avfallstaxan inför nästa år, i syfte att skapa eko- en risk- och väsentlighetsanalys samt upprättat
nomiska incitament till att sortera i fyrfackskärl en internkontrollplan innehållandes de risker
för kommunens småhuskunder.
som identifierats inför 2019. I nämndernas del-
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och ändamålsenligt sätt. För att säkerställa detta
ska det finnas ett klart samband mellan resurser,
prestationer, resultat och effekter. Kommunfullmäktige har i flerårsstrategi 2019-2021 pekat ut
tolv prioriterade mål med tillhörande indikatorer.
Därutöver har fullmäktige tilldelat kommunens
nämnder och bolag sammantaget 61 uppdrag.
Utifrån nämndernas delårsbokslut kan konstateras att arbetet med nämndernas åtaganden och
uppdrag i huvudsak fortlöper enligt plan. Ett fåtal åtaganden bedöms inte kunna uppfyllas under
året och på kommunövergripande nivå bedöms
tio uppdrag att ej genomföras. Sammantaget bedöms 14 uppdrag vara genomförda vid tidpunkten för delårsbokslutet. Prognosen är därutöver
att merparten av nämndernas åtaganden och
uppdrag kommer att vara genomförda vid årets
slut. Vid tidpunkt för delårsbokslutet har dock
indikatorernas utfall inte kunnat redovisas. Indikatorerna används för att mäta måluppfyllelse i
förhållande till kommunfullmäktiges prioriterade
God ekonomisk hushållning
mål. Därför kan ingen bedömning av god ekonomisk hushållning göras i detta bokslut. Indikaur ett verksamhetsperspektiv
Verksamhetsperspektivet av en god ekonomisk torernas utfall redovisas i årsbokslutet, varför en
hushållning åsyftar kommunens förmåga att be- bedömning av god ekonomisk hushållning kan
driva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt göras först då.
årsbokslut framgår att arbetet med att följa upp
internkontrollpunkterna fortlöper enligt plan.
Endast en kontrollpunkt, kontroll av leasingavtal, i kommunstyrelsens internkontrollplan har
bedömts som ej genomförd då den inte kunnat kontrolleras på det sätt som avsetts. Ett fåtal avvikelser har påvisats vid de kontroller som
genomfördes inför delårsbokslutet, den absoluta
merparten av kontrollerna påvisade dock inga eller försumbara avvikelser.
Några risker bedöms vara betydande i verksamheterna med stor sannolikhet att de inträffar. Dessa
återfinns i internkontrollplanen framför allt för att
hållas under uppsikt under året och möjliggöra att
följa utvecklingen inom området. I vissa fall har
risken bedömts vara så betydande att behov av
omedelbara åtgärder identifierats. Återredovisning
av vad som görs för att eliminera eller minimera
den typ av risk finns i respektive nämns bokslut.
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Uppdrag
Utöver prioriterade mål med tillhörande indikatorer har kommunfullmäktige beslutat om 61
uppdrag, riktade till kommunens nämnder och
helägda bolag att genomföra under 2019. Status,
planering och prognos för uppdragen redovisas i
vår-, delårs- och årsbokslut. Vid tidpunkten för
delårsbokslutet bedöms 14 uppdrag vara genomförda, 37 uppdrag prognosticeras att bli genomförda under året och tio uppdrag prognosticeras
att inte bli genomförda i år. Fullmäktige har även
riktat vissa uppdrag till samtliga av kommunens
nämnder och ett till samtliga nämnder och bolagsstyrelser. I texten görs ett urval av aktiviteter
och åtaganden som nämnderna arbetar med för
att genomföra dessa uppdrag. Uppdragen redovisas nedan uppdelat utifrån ifall de bedöms genomföras under året eller inte.

Uppdrag som bedöms att inte bli genomförda:
Samtliga nämnder får i uppdrag att fler
personer med lönestöd ska anställas i
den kommunala organisationen samt
följa upp utfallet årligen

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

Kommunstyrelsens främsta strategi för att underlätKommunens samlade nämnder har flera lönestöds- ta för företagen har varit projektet ”Förenkla - helt
anställda inom sina verksamheter. Det finns även en enkelt”. Projektet har pågått i drygt ett år och har
väg in för hantering av anställningsstöd och prak- innehållit flera utbildningsdagar för personal från
tikplatser via arbetsmarknadsenheten. En process är kommunens olika förvaltningar, i synnerhet de som
sedan tidigare framtagen med utpekade ansvarsom- möter företagare i arbetet. Åtta fokusområden har
råden som nu följs upp och justeras för att ytterliga- tagits fram utifrån drygt 200 förbättringsförslag som
re samordna, tydliggöra och effektivisera processen. uppkommit under projektet. De åtta fokusområUppdraget bedöms dock inte kunna genomföras un- dena ska nu arbetas vidare med i olika arbetsgrupder året på grund av att Arbetsförmedlingen fått ett per för att ytterligare konkretisera hur kommunen
kan utvecklas. Verkställandet är beräknat till hösten.
förändrat politiskt uppdrag.
En konkret översyn av kommunala bestämmelser är
dock inte gjord, uppdraget bedöms därmed ej genomföras.

12 | DELÅRSBOKSLUT 2019

MÅLUPPFYLLELSE

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

över möjligheten att genomföra en klassning av jordbruksmark i kommunen. I dagsläget saknas en evidensbaserad metod för klassning av jordbruksmark,
uppdraget bedöms därför inte kunna genomföras.

Kommunstyrelsen har påbörjat ett arbete med att
finna den politiska viljeinriktningen avseende framtiden för E20 samt Västra Stambanan, möten mellan Kommunstyrelsen ges tillsammans med
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
har genomförts kring detta. Det finns även etable- ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en
rade kontakter med trafikverket och både kort- och plan för säker och trygg skolväg
långsiktiga åtgärder hanteras. Underlag för en sam- Uppdraget har påbörjats genom att samhällsbygglad analys kommer att tas fram under höst och vinter. nadsnämnden har tagit fram en metodik för insamUppdraget bedöms inte bli genomfört under 2019.
ling av barn och elevers synpunkter, dock har koppling mellan samhällsbyggnadskontoret och skolorna
ännu inte etablerats. Uppdraget bedöms därför inte
Barn- och ungdomsnämnden ges i
bli genomfört under året.
uppdrag att i dialog med matleverantören
öka andelen närproducerade livsmedel i
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över
kommunens välfärdsverksamheter
Barn- och ungdomsnämnden arbetar tillsammans kommunens samlade verksamhet i syfte att
med matleverantören ISS för att hitta förutsättning- finna kostnadsbesparande effektiviseringar
ar för en ökad andel närproducerade livsmedel inom och återkomma med förslag inför kommanramen för pågående avtal. Uppdraget bedöms inte de års flerårsstrategiberedning
kunna bli genomfört under året.
Kommunstyrelsen har med utgångspunkt i handlingsplanen Effekt påbörjat genomlysningar av
förvaltningarna. En ekonomisk genomlysning av
Kultur- och utbildningsnämnden ges i
nämnderna är pågående och kommer fortsätta under
uppdrag att för framtida drift och
hösten. Bedömningen är dock att samtliga nämnder
finansiering av idrottsanläggningar
inte kommer vara genomlysta förrän nästa år, uppdrasamarbeta med näringsliv och
get bedöms därmed inte bli genomfört under 2019.
föreningsliv i syfte att skapa OPSlösningar (offentlig-privat samverkan)
Kultur- och utbildningsnämnden samarbetar med
näringsliv och föreningsliv i fråga om exempelvis
drift, men bedömer att det finns en komplex juridik avseende OPS-lösningar. Detta ska utredas och
redovisas vid ett senare tillfälle. Mot bakgrund av
detta bedöms uppdraget inte kunna genomföras under året.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att genomföra en klassning av jordbruksmark i kommunen med första fokus på
stadsnära områden

Samhällsbyggnadsnämnden har under 2018 sett
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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

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

Debiteringsgraden inom planverksamheten följs
upp, analyseras och bryts ned månadsvis för att kunKommunstyrelsen har tillsammans med Fastighets- na ge beslutsunderlag till chefen för verksamheten.
koncernen Alingsås Rådhus AB haft dialog angående Jämfört med 2018 förväntas debiteringsgraden öka
översyn samt konsekvensanalys av det kommunala inom planverksamheten. Inom bygglovsverksamhefastighetsbeståndet. Bolaget har nyligen antagit en ten har inte debiteringsgraden per handläggare tagits
ny budget som har anpassats efter bland annat nya fram på motsvarande sätt som inom planverksamheägardirektiv. Översynen kommer inte vara klar inn- ten. Efter sommaren har dock samtliga handläggare
an årsskiftet utan förväntas fortlöpa även kommande börjat tidsredovisa för att möjliggöra uppföljning
år. Uppdraget bedöms därmed inte att bli genomfört av debiteringsgraden framöver. Uppdraget bedöms
genomföras i den del som avser att öka debiteringsunder året.
graden inom planverksamheten, dock inte i den del
som avser att öka debiteringsgraden inom bygglovsverksamheten. Uppdraget som helhet bedöms därmed ej uppfyllas.
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Uppdrag som bedöms
bli genomförda:
Samtliga nämnder får i uppdrag att öka
extern medfinansiering, exempelvis från EU,
om det inte medför bestående kostnader

ritering och intensifierar detaljplanehandläggningen
av kommunal mark med huvudfokus på detaljplaner
inom tillväxtområdenas avgränsning. Uppdraget bedöms genomföras under året.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag
att undersöka hur man kan möjliggöra fler
privata initiativ till byggnation av mindre och
billiga lägenheter

Kommunens nämnder bevakar och söker externa
medel i flera fall där det finns att tillgå. Medel har
erhållits för flera olika ändamål, exempelvis för ut- Samhällsbyggnadsnämnden har inlett en översyn av
veckling av gymnasieskolans introduktionsprogram, planprocessen och exploateringsprocessen. En förfortsatt digitalt stöd inom ramen för stärkta biblio- bättrad och förstärkt dialog och samverkan har inletts
tek, stärkta insatser för barn och unga med psykisk mellan planenheten på samhällsbyggnadskontoret
ohälsa och arbete mot våld i nära relationer. I några och kommunledningskontorets exploateringsenhet.
fall undersöks även möjligheten till att samverka Utvecklandet av forumet Gemensam beredning har
med andra kommuner eller organisationer i syfte påbörjats och en planerad översyn av planlagd outatt kunna bidra med finansiering gemensamt. De nyttjad mark kommer att genomföras under hösten.
flesta nämnder bedömer att uppdraget kommer ge- Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
nomföras under året, sammantaget görs därför bedömningen att uppdraget kommer att bli genomfört.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att inom ramen för det kommunala uppdraKommunstyrelsen får i uppdrag att inforget effektivisera bygglovshanteringen
mera företag om upphandlingsförfarandet
Samhällsbyggnadsnämnden genomför en rad olika
för att underlätta för fler att delta i upphandaktiviteter i syfte att effektivisera bygglovshantelingar
ringen. En handläggarhandbok som ska vara ett
Kommunstyrelsens arbete med att informera om stöd i handläggningsprocessen är upprättad. Samtiupphandlingsförfarande i olika forum pågår och digt pågår en renodling av de olika yrkesrollerna på
fortsätter under året. En upphandlingsträff med bygglovsenheten. Ett arbete för att förbättra service
Företagarna i Alingsås och deltagande vid Framtids- och bemötande pågår genom att se över och aktuaveckan samt LRF:s årsmöte har genomförts. Upp- lisera information på kommunens hemsida, se över
draget bedöms vara genomfört, aktiviteter fortsätter kontaktvägar till bygglovsenheten samt ett utökat
samarbete med kommunens företagslots. Förstärkdock resten av året.
ning i form av externt konsultstöd har erhållits och
en modell för målstyrning på volym är under uppKommunstyrelsen får i uppdrag att säkerbyggnad. Därutöver ska en omfördelning och ny köställa ökad tillgång på såväl bostads- som
struktur för ärenden införas under hösten. Uppdraverksamhetsmark
get bedöms genomföras under året.
Kommunstyrelsen beslutade om planprioritering i
början av året som kommer att revideras under hösten.
Uppstart av Tillväxtprogrammet är påbörjat genom Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att projektgrupper har tillsatts för genomförandet. I att säkerställa att byggherredriven planprosamverkan med samhällsbyggnadskontoret ska form cess genomförs och blir effektiv
och process för planprioritering utvecklas. Därutö- En byggherredriven detaljplan är antagen under pever arbetar kommunstyrelsen löpande med planprio- rioden. Samhällsbyggnadsnämnden planerar att ut-

DELÅRSBOKSLUT 2019 | 15

MÅLUPPFYLLELSE

värdera genomförda byggherredrivna planprocesser
under hösten samt utveckla hemsidan till att utgöra
ett verktyg för byggherredriven planprocess. Ett erfarenhetsutbyte ska inledas tillsammans med Härryda
kommun under hösten. Uppdraget bedöms genomföras under året.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att utforma mer flexibla detaljplaner i enlighet med tillväxtprogrammets intentioner

Uppdraget genomförs genom att detaljplanerna i
kommunens fyra tillväxtprojekt ska utformas som
flexibla detaljplaner. Utrymme ska ges för större arkitektonisk generositet vid detaljplanering av nya
områden och fler användningsområden ska möjliggöras där det är möjligt. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att öka dialogen med Västtrafik för att undersöka möjligheterna till utökade turer med
kollektivtrafiken.

Samhällsbyggnadsnämnden för kontinuerlig dialog
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med Västtrafik, där frågor om möjligheterna till
utökade turer med kollektivtrafiken har tagits upp.
Under hösten finns planerade dialogmöten inbokade
där frågan åter ska tas upp. Uppdraget bedöms vara
genomfört.
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

Sedan årsskiftet har en dialog förts mellan samhällsbyggnadsnämndens ordförande och exploatörer om
planerade bostadsprojekt som kräver planändring, i
syfte att prioritera och snabbehandla dem för att få
fler bostäder på plats. En inventering av outnyttjad
planlagd mark för bostadsändamål har genomförts,
också i syfte att prioritera och snabbehandla mindre
bostadsprojekt för att få fler bostäder på plats. Uppdraget bedöms vara genomfört.
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Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att se över interna riktlinjer, i syfte att bedriva en snabbare bygglovshantering

Samhällsbyggnadsnämnden håller på att ta fram ett
handläggarstöd i form av en handläggarhandbok
innehållandes styrande rutiner och mallar. Därutöver är en modell för målstyrning på volym under
uppbyggnad och beräknas införas under hösten och
en sammanställning av gällande policys och styrdokument ska tas fram och ses över. Uppdraget bedöms
vara genomfört.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att undersöka möjligheterna för att på sikt
bygga en hållplats vid Lövekulle för pendeltåg och bussar

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit upp frågan om
en hållplats vid Lövekulle för pendeltåg och bussar
med Västtrafik. I dagsläget finns inga sådana planer
från regionen på grund av kapacitetsbrist på banan, i

nuläget finns inte heller tillräckligt med resandeunderlag. Frågan ska arbetas vidare med inom ramen
för planprogram för Mjörnstranden. Uppdraget bedöms genom dessa aktiviteter vara genomfört.
Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt
samarbete men marknadens intressenter,
genomföra en snabbare och effektivare planoch exploateringsprocess

En dialog om hur kommunen ska arbeta med marknadens intressenter är påbörjad och fortlöper. En
särskild dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott
angående tillväxtområdena ägde rum innan sommaren. Därtill har en översyn av plan-, bygglovs- samt
exploateringsprocessen påbörjats i syfte att förbättra möjligheterna till parallella processer för att
därigenom effektivisera exploateringsverksamheten.
Planering finns för att utveckla och marknadsföra
e-tjänsten inom exploatering samt att inkludera ex-
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terna aktörer tidigt i processen utifrån de olika tillväxtområdenas förutsättningar och stämma av med
kommunstyrelsen. Olika arenor för dialog genom
exempelvis Näringslivsrådet och fastighetsägarföreningen har etablerats. Uppdraget bedöms genomföras
under året.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka
för en fortsatt utbyggnad av gång- och
cykelvägar

Planering finns för utbyggnad av en gång- och cykelväg i Långared under året, resurser för ändamålet har
avsatts. En upphandling är genomförd och avtal om
entreprenad har tecknats. Ett startmöte ägde rum i
augusti och genomförandet är planerat till hösten.
Uppdraget bedöms genomföras under året.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att
via ägardirektiv till AB Alingsåshem
möjliggöra fastighetsförsäljningar för att
bolaget ska kunna bygga billiga och
till ytan mindre hyreslägenheter

Ägardirektiven för AB Alingsåshem har ändrats.
Uppdraget bedöms därmed vara genomfört.
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.

En process för att ta fram en plan för ombyggnation
och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall har
påbörjats av förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen, VD för Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB samt kommunens tillväxtchef
och ekonomichef. En plan togs fram och presenterades för kommunstyrelsen, varefter kultur- och
utbildningsnämnden fick i uppdrag att ta fram en
förstudie och ekonomiska kalkyler gällande den nya
ishallsanläggningen. Förstudien kommer att presenteras i september. Uppdraget bedöms därmed vara
genomfört.
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Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att peka ut ett antal LIS-områden för
att möjliggöra fler strandnära bostäder på
landsbygden

Samhällsbyggnadsnämnden planerar för att en LISutredning (landsbygdsutveckling i strandnära lägen)
ska innefattas i årets uppdatering av översiktsplanen.
Uppdraget bedöms därmed genomföras under 2019.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att vidta åtgärder för att uppdatera detaljplaner i de norra delarna av kommunen, för
att öka byggtakten

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en sammanställning av detaljplaner i de norra kommundelarna utifrån antagandeår och presenterat för nämnden. Uppdraget bedöms därmed vara genomfört.
Om detaljplanerna ska uppdateras krävs dock att
finansieringsfrågan löses.
Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag
att ytterligare förstärka insatserna för barn i
tidiga åldrar samt barn med särskilda behov

Barn- och ungdomsnämnden fortsätter arbetet med
att utveckla det främjande och förebyggande arbetet
i elevhälsoteamen. En utökning av elevhälsans personal genom både riktat kommunbidrag och utökat
statsbidrag för likvärdig skola har genomförts. Arbete för att minska ogiltig frånvaro och sena ankomster
har intensifierats genom systematiskt arbete, tätare
uppföljning och analys. Förvaltningen ingår även i
närvårdssamverkan Lerum-Alingsås, SAMLA, med
fokus på tidig upptäckt och att säkerställa tidiga och
samordnade insatser. Uppdraget bedöms genomföras under året.

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

Barn- och ungdomsnämnden har påbörjat ett parts-
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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

Barn- och ungdomsnämnden har utrett teknisk möjlighet för en gemensam webbportal. Fristående skolor har tillfrågats, där en av tre skolor är intresserade
av att ingå. Ny hemsida och e-tjänstportal avvaktas
innan en översyn av möjligheter till gemensam
webbportal tillsammans med fristående skolor görs.
Uppdraget bedöms genomföras under året.
Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag
att minska barngrupperna i förskolan

gemensamt arbete för att förbättra organisatorisk
och social arbetsmiljö utifrån Huvudöverenskommelse (HÖK) 18 samt handlingsplan utifrån medarbetarenkät. Samtliga förskolor och skolor fortsätter att utveckla inre organisation samt renodla och
tydliggöra roller och uppdrag. Utredning pågår avseende möjligheten att inrätta nya befattningar, så
som förskoleassistent och pedagogista i förskolan
och exempelvis lärarassistent inom grundskolan.
Centrala frågor är bemanningsplanering, schemaläggning och arbetstid. Ett närvarosystem, Planering förskola, används för att mäta barnens faktiska
närvaro som underlag för planering av personalens
schema. Ett digitalt dokumentationssystem, Unikum, har införts även i förskola för att underlätta
arbetet för personalen genom att använda samma
system i ett 1-16 perspektiv. Även dokumentation
gällande åtgärdsprogram flyttas till Unikum, vilket
underlättar administrationen för lärarna. Uppdraget
bedöms genomföras under året.

Inom ramen för uppdraget har barn- och ungdomsnämnden åtagit sig att med stöd av riktat kommunbidrag forma mindre barngrupper i riktning mot
skolverkets rekommendationer för barngruppernas
storlek med fokus på de yngsta barnen. Samtliga
förskolechefer arbetar gemensamt för att organisera
förskolan annorlunda och skapa förutsättningar för
minskade barngrupper. Arbetet utgår ifrån barnens
behov och verksamhetens bästa. Centrala delar i arbetet är befattningar, roller, kompetensförsörjning
och bemanningsoptimering. Drygt två tredjedelar av
förskolorna har en ny organisation på hela eller delar
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av förskolan, från höstterminens start. Övriga för- Kultur- och utbildningsnämnden
skolor ska i enlighet med tidplan för arbetet genom- ges i uppdrag att öka kulturutbudet
föra motsvarande förändring under året. Uppdraget i samtliga kommundelar.
bedöms genomföras under 2019.
Under perioden har bibliotekets filialer i Ingared
och Sollebrunn utvecklats genom renoverade lokaler
i syfte att bli mer ändamålsenliga och välkomnande.
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppEn utökning av aktiviteter i dessa kommundelar har
drag att utvidga karriärtjänsterna för lärare
och kommer fortsätta att genomföras. Sedan meröpgenom att inrätta ytterligare lektorstjänster
pet infördes på filialen i Ingared har antalet besökare
Kultur- och utbildningsnämnden har anställt ytterli- mer än fördubblats. En utställning vid namn ”Samgare en lektor, med fokusområde nätetik och filosofi, met, pärlor och galej” samt turistverksamhet och
inom verksamheten utbildning. Uppdraget bedöms café har startat upp i Nolhaga slott under maj måvara genomfört i och med inrättandet av ytterligare nad. Genom tilldelning av föreningsbidrag till lokala
konstföreningar genomförs också konstutställningar i
en lektor.
Nolhaga Slott och i parken under perioden maj till
december. Under maj till augusti har omkring 7 000
Kultur- och utbildningsnämnden ges i
personer besökt slottet och totalt har 15 000 personer
uppdrag att påbörja samverkan med
besökt parken då besöksantalet till Grill-SM räknas in.
regionen, universitet och högskolor samt
Genom ett riktat statsbidrag har sommarlovsaktivinäringslivet i syfte att utveckla samverkan
teter för barn och ungdomar genomförts även i år,
och närhet till högre utbildning samt matcha
där avgiftsfria aktiviteter har anordnats både i tätarbetskraftsefterfrågan med relevanta
orten och i de norra kommundelarna Gräfsnäs och
utbildningars omfattning och utformning
Sollebrunn. Sammanlagt har cirka 800 barn och ungKultur- och utbildningsnämnden har sedan tidigare domar deltagit i aktiviteterna som ägde rum under tio
upparbetat samverkan med Karlstad universitet och veckor. Uppdraget bedöms genomföras under året.
Högskolan i Skövde kring eftergymnasiala utbildningar, främst med inriktning mot förskolelärare
och grundskolelärare. Val av olika inriktningar görs Kultur- och utbildningsnämnden
i samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att stärka och
utifrån deras framtida behov. Därutöver sker samver- stimulera den civila sektorn
kan kring eftergymnasiala utbildningar tillsammans Kultur- och utbildningsnämnden samverkar och
med Campus Västra Skaraborg och Campus Möln- utvecklar samhället och föreningarnas verksamhedal utifrån ett regionalt behov inom diagnosteknik ter genom en kontinuerlig dialog och fördelning av
fordon. Flera av de stora bilföretagen i Alingsås har föreningsbidrag. Ett nytt boknings-, bidrags-, och
vid uppstarten av utbildningen uttryckt ett behov anläggningssystem ökar servicen till föreningslivet. I
av denna kompetens. Till hösten planerades även att samband med införandet upprättades också ett nytt
två programmeringsutbildningar skulle starta i sam- föreningsregister över Alingsås föreningar, vilket ökar
verkan med Campus Mölndal, men då söktrycket till servicen till alingsåsare som vill engagera sig i förendessa var lågt kommer bara en av dem starta. Ar- ingar. I syfte att skapa tydlighet i samarbetet mellan
bete pågår även för att lämna in en ny ansökan till- förvaltningen och föreningslivet kommer hyresavtal,
sammans med Högskolecentrum Bohuslän om att skötselavtal och nyttjanderättsavtal avseende olika
starta en yrkeshögskoleutbildning som kallas digital anläggningar att skapas under året. Därutöver komstore manager. En inventering av kompetensbehovet mer förvaltningen genomföra regelbundna produkbland handelsföretagen i kommunen har påbörjats. tionsmöten och föreningsträffar med föreningslivet
Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
under året i syfte att få insyn i varandras verksam-
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het och beredas möjlighet för frågor. Därutöver har
olika samarbeten med den civila sektorn planerats
eller genomförts, exempelvis aktiviteter via SFI-basic, musikstudion vid Arena Elva, genomförandet av
Potatisfestivalen, verksamhet i Gräfsnäsparken och
aktiviteter vid Nolhaga slott. Uppdraget bedöms genomföras under året.
Kultur- och utbildningsnämnden ges i
uppdrag att utveckla besöksnäringen i
samverkan med näringslivet

Kultur- och utbildningsnämnden arbetar bland
annat med att utveckla paketerbjudanden tillsammans med handeln för besökare till Alingsås och
Nolhaga Parkbad. Därutöver samverkar nämnden
med stadens handel och näringsliv i att utveckla det
nya konceptet Christmas Lights in Alingsås och i ett
nätverk med handel och fastighetsägare vars syfte är
att utveckla Alingsås stadskärna. Potatisfestivalen anordnades i juni månad och besöktes av ca. 50 000
personer. Delar av festivalen var i år flyttade till Nolhaga parkområde där bland annat Grill-SM genomfördes. Alingsås ingår även i projektet Strax utanför
Göteborg, en satsning som Turistrådet Västsverige,
Västtrafik, Göteborg & Co och Business Region Göteborg står bakom och marknadsför. Ett arbete för
at göra projektet känt för handeln och näringslivet
i Alingsås görs bland annat genom nätverket Before
work. Under året har även Kaffe-SM anordnats tillsammans med en extern aktör och över tusen besökare fick möjlighet att ta del av olika smaktävlingar i
Nolhagahallen. Uppdraget bedöms genomföras under året.
Kultur- och utbildningsnämnden ges i
uppdrag att utveckla integrationsskapande
arbetsmetoder som kan implementeras
inom flera områden samt att stärka
Arena Elvas integrationsinsatser

Kultur- och utbildningsnämnden arbetar med uppdraget kontinuerligt och genom en rad olika aktiviteter. Genom övertagandet av kommunens arbetsmarknadsenhet har det möjliggjorts i ännu större
utsträckning. Nämnden arbetar med att nyttja per-

sonalresurser så att rätt fråga och insats hanteras av
rätt kompetens i det samlade integrationsarbetet.
Exempelvis har synergieffekter mellan arbetsmarknadsenheten och integrationsavdelningen kartlagts
gällande mål och arbetssätt i syfte att möta gruppen
nyanlända på ett än mer effektivt och motiverande
sätt. Samverkan mellan Campus SFI-lärare och personal vid arbetsmarknadsenheten har även inletts avseende språk och strukturer för att komma i arbete
eller praktik.
Samverkan pågår också mellan Campus SFI-arbetslag, arbetsmarknadsenheten och integrationsavdelningen avseende målgruppen unga genom DUA
(delegationen för unga och nyanlända i arbete). Det
har haft till följd att tre olika jobb- och praktikspår
startats upp i samverkan med näringslivet, vilket lett
till arbete eller praktik för flera personer. Ytterligare
samverkan pågår mellan IM-språk och Integrationsavdelningen med schemalagda träffar som genomförs i syfte att informera om jämställdhet och övrig
samhällsinformation. Arena Elva och Actusgården
kommer att utgöra samlingsplatser för kommunens
ungdomar och för de professioner som ansvarar för
målgruppens lärande och utveckling. Ytterligare en
samverkansinsats pågår mellan IM-språk, Arena
Elva, Kulturskolan och Integrationsavdelningen i
syfte att ge information om jämställdhet och övrig
samhällsinformation till målgruppen. Vid Arena
Elva genomförs även riktade insatser för målgruppen bland annat genom Ung kultur möts (UKM),
Livekarusellen samt via arbete med musik- och filmverksamhet i studio. Uppdraget bedöms genomföras under året.
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att analysera framtida behov av omoch tillbyggnation av Alströmergymnasiet

Kultur- och utbildningsnämnden har analyserat volymökningen av 16-åringar i Alingsås kommun, vilka beräknas öka med 14 procent från 2018 till 2021.
Tillsammans med fastighetsägaren Alingsåshem har
en mindre förstudie av om- och tillbyggnation av lokalerna genomförts. Möjligheten att hyra fastigheten
Alingsås Hökanäbbet 7, även kallad AME-lokalen,
har framkommit i förstudien. Efter ombyggnation
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kan den inrymma tre klassrum samt en dansstudio. tiner för underhåll av Bjärkehallen. En vaktmästare
Detta möjliggör en utökning om ca. 100 elever vid anställdes och påbörjade sin anställning i maj månad.
Alströmergymnasiet. Kultur- och utbildningsnämn- Tjänsten ska samarbeta med barn- och ungdomsförden beslutade vid sammanträdet den 20 februari valtningen gällande driften av hallen. Uppdraget be2019 (§ 26) att ge förvaltningen i uppdrag att gå döms vara genomfört.
vidare i planeringen med ombyggnad av Hökanäbbet 7 för utökning av Alströmergymnasiets lokaler. Alingsåshem ska påbörja byggprocessen under
hösten och prognos är att lokalerna ska vara färdiga Kommunstyrelsen och vård- och
inför skolstart hösten 2020. Uppdraget bedöms ge- omsorgsnämnden ges i uppdrag att
vidta åtgärder för ett nytt äldreboende
nomföras under året.
i Stadsskogen med utvecklad
välfärdsteknik och i privat regi
Kultur- och utbildningsnämnden ges i
Uppdraget har påbörjats genom att dialog med inuppdrag att utreda möjligheterna för ett
tressenter har inletts, liksom diskussion samt åtgärutökat samarbete mellan Sollebrunns skola
der kring platsen. Planering för samverkan kring
och Bjärkehallen, bland annat genom att
uppdraget finns mellan vård- och omsorgsnämnden,
se över möjligheterna till en gemensam
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och
vaktmästartjänst
bolag. Uppdraget, i bemärkelsen att vidta åtgärder
för
ett nytt äldreboende, bedöms genomföras under
Kultur- och utbildningsnämnden och barn- och
ungdomsnämnden har påbörjat samverkan kring ru- året.
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Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag
att påbörja ett strategiskt omställningsarbete i syfte att klara framtidens krav
på verksamheten

fatta vård- och omsorgsnära insatser. Uppdraget bedöms genomföras under året.

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter arbetet som Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag
har påbörjats i syfte att möta framtidens krav på att utreda förutsättningarna för att äldre
verksamheten. Ett arbete pågår genom bland annat som fortfarande bor hemma ska kunna äta
IT-utveckling, ramprogram, IBIC (individens behov lunch på äldreboenden i kommunen
i centrum), förtätning och utbyggnation äldreboen- Vård- och omsorgsnämnden har tidigare beslutat att
den och boenden inom LSS. Uppdraget bedöms ge- inte erbjuda lunch på äldreboende om inte erfordernomföras under året.
liga resurser tillförs (19 november 2018 § 98). Med
utgångspunkt i utredningen som gjordes ser nämnden inga möjligheter till vidare utredning i frågan. I
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag
dagsläget erbjuds äldre som fortfarande bor hemma
att renodla undersköterskeuppdraget
att äta måltider i gemenskap med andra för ett självgenom att finna möjligheter för andra
kostnadspris. Uppdraget bedöms vara genomfört i
yrkeskategorier att bistå verksamheten
och med att förutsättningarna har utretts.
Vård -och omsorgsnämnden genomförde en utredning om att införa yrkeskategorin serviceassistent
i verksamheten. Ett nytt uppdrag har getts till för- Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag
valtningen avseende fortsatt utredning med syfte att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom
att istället införa yrkeskategorin vårdbiträde, vilket ramen för Lagen om valfrihetssystem
kommer påbörjas under hösten. Detta då en ny yr- Vård- och omsorgsnämnden har utrett möjligheten
keskategori inom vård och omsorgen behöver inne- att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) gällande

DELÅRSBOKSLUT 2019 | 23

MÅLUPPFYLLELSE

daglig verksamhet inom funktionsstödsverksamheten år 2018. Ett eventuellt införande av LOV kommer att beslutas av nämnden under 2019, uppdraget
bedöms därför genomföras under året.
Socialnämnden ges i uppdrag att i
samverkan med det civila samhället göra
insatser för att hindra våld i nära relationer

Socialnämnden har tagit upp frågan om våld i nära
relationer i möte med Frivillignätverket, som är ett
nätverk bestående av frivilligaktörer från kyrkor,
idrottsrörelse, folkhögskola och civila initiativ. Det
visade sig att samtliga möter våld i nära relationer
i sina verksamheter och frågor kring agerande vid
våld av hederskaraktär lyftes särskilt fram och diskuterades. Förvaltningen har spridit information om
var frivilligorganisationer kan vända sig för hjälp eller vägledning när de möter våldsutsatta eller våldsutövare. En gemensam workshop anordnades i juni
månad på temat Hur vi kan arbeta tillsammans för
att förebygga/hindra våld. Frivillignätverket deltog
tillsammans med Kvinnojouren Olivia, Tjejjouren
Olivia, Brottsofferjouren samt representanter från
integrationsavdelningen och socialförvaltningen.
Uppdraget bedöms genomföras under året.

Socialnämnden ges i uppdrag att vidta
åtgärder för att i högre utsträckning
tillgodose kompetensförsörjningen inom den
sociala verksamheten i Alingsås kommun

En kompetensförsörjningsstrategi har färdigställts
och presenterats för nämnden i samband med delårsbokslutet. Syftet med strategin är att visa hur socialnämnden aktivt kan möta utmaningarna med att
rekrytera och behålla kompetent personal på en konkurrensutsatt marknad. Strategin har brutits ned till
en aktivitetsplan med planerade aktiviteter för strategierna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och
avsluta. Uppdraget bedöms vara genomfört.

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

I socialnämndens antagna handlingsplan för ekonomisk omställning 2019-2020 presenteras vidtagna
samt planerade åtgärder för att utveckla och utöka
så kallade hemmaplanslösningar. Ett intensivt arbete
pågår med att frångå köpt vård och istället hitta fler
differentierade lösningar på hemmaplan. Åtgärderna
omfattar både boendelösningar, ökad samverkan
och förändrade arbetssätt inom hela verksamheten
för att matcha behov och undvika köpt vård. UnSocialnämnden ges i uppdrag att
der året har förvaltningen bland annat samlat kuntillsammans med kultur- och
skap kring missbruksområdets kostnadsökningar i
utbildningsnämnden göra insatser för
Alingsås där ett flertal åtgärder har identifierats. För
att förhindra hedersrelaterat våld
att minska kostnaderna krävs förändrade arbetssätt
vid
uppföljning av placeringar och anpassning av beSamverkansmöten med integrationsavdelningen
inom kultur- och utbildningsnämnden har genom- fintliga hemmaplanslösningar. Huvudfokus har varit
förts och kommer att fortsätta under hösten. Vid att undvika att ingå nya placeringar, avsluta långa
mötena får handläggare från båda förvaltningar ta pågående placeringar genom att finna alternativ på
del av varandras erfarenheter och kunskaper samt hemmaplan samt att arbeta aktivt för tidig hemgång
identifierar centrala områden där insatser för sam- i de fall en kortare placering ändå varit nödvändig.
verkan. En inventering har även gjorts av vilka ak- För insatser på hemmaplan har en planering tagits
tiviteter förvaltningarna vidtar på temat i dagsläget. fram gällande en rad omställningar som kommer att
Inom ramen för Sam Tidigt, som är en samverkan ske under hösten. Uppdraget bedöms genomföras
mellan socialtjänst och skola för tidiga insatser för under året.
barn och unga, har handläggare haft med sig material för att motverka att unga förs ut ur landet mot
sin vilja. Uppdraget bedöms genomföras under året.
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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

jektet Inkluderande bygg i Alingsås, som syftar till att
utbilda arbetskraft inom byggsektorn och utveckla
deltagarnas svenskkunskaper. Uppdraget bedöms
genomföras under året.

Kommunens samtliga nämnder arbetar med uppdraget på olika sätt och ser över möjligheten att finna Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppsynergieffekter mellan olika verksamheter. I åter- drag att erbjuda praktikplatser och/eller
redovisningen av uppdraget redovisas ett urval av anställning inom kommunen för personer
aktiviteter. Inom ramen för BUS (Barn och unga i som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden
samverkan) har en kartläggning av deltagande för- Under perioden har flera arbetsträningsplatser/
valtningars integrationsinsatser genomförts, gemen- språkträningsplatser skapats i den egna verksamhesamma insatser inom BUS kommer att påbörjas i ten. Nolhaga Parkbad, Arbetsmarknadsenheten och
september. Därutöver sker en mängd aktiviteter, ex- Integrationsavdelningen driver caféverksamheten
empelvis samverkan mellan Campus SFI-arbetslag, vid Nolhaga Parkbad där målgruppen nyanlända och
Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelning- elever vid Alströmergymnasiets introduktionsproen för målgruppen unga genom DUA (Delegatio- gram ska få praktik i verksamheten vilket möjliggör
nen för unga och nyanlända i arbete), vilket har lett för målgruppen att förstärka sin arbetslivserfarenhet.
till ett flera personer fått arbete eller praktik. Social- Under perioden mars – augusti har ett 20-tal indinämnden arbetar bland annat med att ge stöd till ny- vider haft språkpraktik i caféet. Under juni månad
anlända genom ett föräldrastödsprogram, COPE, på beslutades att funktionen En väg ut skulle införas på
SFI inom ramen för samhällsprogram tillsammans arbetsmarknadsenheten, med syfte att kanalisera all
med integrationsavdelningen. Planering finns för att kontakt och kunskap inom arbetsmarknadsområdet
anställa flerspråkig personal i förskola och i fritids- i kommunen. Funktionen ska samordna samtliga
hem som en del i att utveckla arbetet med flersprå- praktikplatser, PRAO- och APL-platser, arbetsträkiga barns språkutveckling samt ur ett integrations- ningsplatser samt arbete som genomförs via lönestöd.
perspektiv. Alingsåshem samverkar med byggföretag I ett nationellt projekt via SKL (Sveriges kommuner
och kultur- och utbildningsförvaltningen inom pro- och landsting) ska nya metoder och arbetssätt för
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att arbeta med arbetsmarknadsfrågor på kommunal
nivå samt minska försörjningsstödet tas fram. Därutöver har konkreta jobb och praktikplatser kunnat
erbjudas målgruppen för DUA (delegationen för
unga och nyanlända till arbete) i samverkan med lokala aktörer inom näringslivet. Uppdraget bedöms
genomföras under året.
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans
med det civila samhället och näringslivet

Kultur- och utbildningsnämnden involverar det civila samhället i Integrationsavdelningens introduktionsprogram gällande nyanlända som ännu inte
fått sina personnummer, är föräldralediga eller av
någon annan anledning inte har påbörjat ordinarie
SFI-studier. Detta kallas för ”SFI-basic” och i detta program får deltagarna möjlighet att träna och
utbilda sig i svenska samt utföra hantverksarbete.
Detta möjliggörs bland annat genom att lärare från
SFI deltar under kortare stunder men också genom
att PRO och Studiefrämjandet deltar vid dessa
sammankomster. Vid genomförandet av Potatisfestivalen tilldelades elva föreningar och två studieförbund föreningsbidrag för att bidra med praktiskt
arbete under festivalen eller anordna event. För
att erhålla bidrag skulle föreningen inkludera nyanlända i arbetet. Därutöver sker veckovisa träffar
inom ramen för konceptet språkcafé, där svenska
språket tränas och möjlighet ges till ökad delaktighet i samhället. Språkcaféer anordnas i samverkan
mellan Röda Korset och biblioteket. Uppdraget bedöms genomföras under året.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt
verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja

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

Nämnderna arbetar ständigt för att minska administrationen och identifiera effektiviseringar i verksamheterna. En stor del av arbetet är hänförligt till
utveckling av e-tjänster och digitalisering av tjänster,
vilket väntas ge en effektivare administration och frigöra arbetstid för medarbetare. Exempel på digitala
tjänster som tagits fram under året är; voteringsapp,
digital sekretesshantering av möteshandlingar, anmälan av delegationsbeslut, digital signering och interna
e-tjänster för att effektivisera processer mellan förvaltningar och kommunledningskontoret. Därutöver vidtar nämnderna flertalet åtgärder i syfte att effektivisera
administrationen, exempelvis inleds en tät samverkan
mellan kommunens verksamheter i olika frågor, mellan Kultur- och utbildningsförvaltningens stab och
Integrationsavdelningen som delar på administrativt
stöd och mellan samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontorets upphandlingsenhet i syfte att
minska behovet att anlita upphandlingskonsulter. Vid
halvårsskiftet övertog kommunen även den ekonomiska uppföljningen och budgetarbetet för Alingsås
och Vårgårda Räddningstjänstförbund, som hanteras
inom ordinarie bemanning. Uppdraget bedöms genomföras under året.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka
och utveckla demokratin och i lämpliga
former använda sig av medborgardialog

Kommunens samtliga nämnder arbetar med att
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stärka och utveckla demokratin inom sina respektive
verksamheter. Exempel på områden där olika former av medborgardialog genomförs löpande är olika
brukarråd inom vård- och omsorgen, individ- och
familjeomsorgen och inom arbetsmarknadsenheten,
vars metoder och fokusområden utvecklas kontinuerligt. Inom vård- och omsorgsnämnden har exempelvis förtroenderåd mellan avdelning, brukare och
politiker genomförts. Inom både grund- och gymnasieskola finns barnråd, elevråd och forum för samverkan med vårdnadshavare i enlighet med skollagen.
Dialog med medborgarna sker löpande i samtliga
planer inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhet, som en del i plan- och bygglagens lagstadgade
krav på samrådsförfarande. Under jubileumshelgen
i september ska en första medborgarenkät angående
arbetet med FÖP Staden (Fördjupad översiktsplan)
att genomföras, som är ytterligare ett steg mot att
i större utsträckning inhämta medborgarnas synpunkter inom området. Satsningar på nya former av
dialog görs också, till exempel har ett integrationsråd bildats inom kultur- och utbildningsnämnden
med stöd av medel från Länsstyrelsen, vars arbete
involverar nyanlända, tjänstemän och civilsamhället. Nästa steg blir ett deltagande från den politiska
nivån med syfte att skapa en bättre insyn för kommunens nyanlända hur demokratin fungerar samt
skapa ett forum för att underlätta medborgardialogen mellan nyanlända och kommunens politiker och
tjänstemän. Därutöver har bland annat biblioteken
ett lagstadgat demokratiskt uppdrag i att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, vilket genomförs bland annat genom mer-öppet, litteratur på
fler språk, satsningar på minskat digitalt utanförskap
och samverkan med kommunens skolor och förskolor i syfte att bidra till språkutveckling och källkritik.
Uppdraget bedöms genomföras under året.

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

Kommunens samtliga nämnder bedriver ett aktivt
arbete med att införa digitala lösningar i verksam-

heterna i syfte att minska administrationen. En digital målbild för Alingsås kommun med tillhörande
handlingsplan antogs av kommunfullmäktige i oktober 2018.
Socialnämnden har antagit en digitaliseringsstrategi som anger riktningen för förvaltningens fortsatta digitaliseringsarbete med utgångspunkt i den digitala målbilden, denna har sedan brutits ned till en
konkret handlingsplan. Exempelvis förbereds verksamheter för införandet av robotstyrd processautomation, RPA, i syfte att effektivisera administration
och spara tid i rutinbaserade processer. En digital
reception har kommit på plats inom samhällsbyggnadsnämnden, miljöskyddsnämnden och socialnämnden, vilket minskat behovet av att ha personal som bemannar receptionen. Inom grundskolan
har exempelvis närvarosystemet Skola24 impleme
nterats i samtliga fritidshem och Arena för lärande
har kopplats samman med förskolan, vårdnadshavare kan nu utföra alla sina ärenden i samma arena
som skolan. Inom miljöskyddsnämnden har ett nytt
ärendehanteringssystem, Ecos, införts som möjliggör en digitaliserad administration i större utsträckning. Inom vård- och omsorgsnämnden fortgår
implementering av ny digital plattform som stödjer
olika digitala tjänster i hemmet till exempel digital
fjärrtillsyn och trygghetslarm. Via den digitala plattformen kommer det under året implementeras ett
detaljplaneringssystem som pilot inom hemtjänsten.
På kultur- och utbildningsnämnden har det nya
boknings-, bidrags- och anläggningssystemet fortsatt att implementeras i samtliga verksamheter. Systemet beräknas ge administrativa vinster då handläggningsprocessen avseende föreningsbidragen
effektiviseras vilket leder till kortare handläggningstider av bidragsansökningar. Vid Alströmergymnasiet genomfördes i år för första gången ett digitalt
nationellt prov. Inom överförmyndarnämnden håller verksamhetssystemet Wärna på att uppdateras
till E-Wärna. Kommunstyrelsens del i uppdraget är
framför allt att stötta respektive nämnd med teknisk
kompetens i framtagande av digitala verktyg och
lösningar för automatisering. Sammantaget vidtas
en mängd åtgärder inom ramen för uppdraget och
samtliga nämnder bedömer att uppdraget kommer
att genomföras under året.
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Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa
upp lönekartläggning och vid behov vidta
lämpliga åtgärder
Kommunstyrelsen har påbörjat en lönekartläggning.
Bedömning gjordes att utöka kartläggningen till att
omfatta lönerna över två år, både 2018 och 2019.
Kartläggningen kommer att återredovisas under
hösten. Uppdraget bedöms därmed genomföras
under året.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta
en visselblåsarfunktion som ger anställda
och invånare möjlighet att rapportera
oegentligheter utan att drabbas av
negativa konsekvenser

Kommunstyrelsen har påbörjat arbetet med att inrätta en visselblåsarfunktion genom att utreda hur
funktionen ska utformas, att utreda den tekniska
funktionen samt ta fram förslag till organisation.
Uppdraget bedöms genomföras under året.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta
fram en gemensam värdegrund för
hela organisationen

styrmodell, dokument, på kommunportal och hemsida. Därtill ska det säkerställas att värdegrunden är
en del i introduktionen av nyanställda medarbetare
och chefer. Kommunens värdegrund har också varit
i fokus under en chefsdag i maj månad. Uppdraget
bedöms genomföras under året.
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

En första del i revidering av kommunens styrmodell
var en förändrad ekonomistyrning, som genomfördes och beslutades i samband med att rambeslut
togs. Även arbetet med översyn och revidering av
styrmodellens övriga delar är pågående och förslag
till reviderad styrmodell kommer att läggas fram för
politiskt beslut under hösten. Uppdraget bedöms genomföras under året.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i
samverkan med Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB verka för ökad
nyproduktion av bostäder

Kommunstyrelsen har påbörjat arbetet. Kommunen
har en gemensam värdegrund som genom uppdra- Ägardirektiven för dotterbolaget AB Alingsåshem
get ska synliggöras och aktualiserats. Ett arbete pågår har ändrats under året i syfte att kunna säkerställa en
med att synliggöra den gemensamma värdegrunden i ekonomiskt hållbar utveckling. Uppdraget bedöms
vara genomfört.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i
samverkan med Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB verka för försäljning
av näringslivsfastigheter i Fabs AB

Kommunstyrelsen har genomfört ett flertal dialoger
med tjänstemän från Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB om uppdraget. Nuvarande ägardirektiv tillåter fastighetsförsäljningar, varvid ingen revidering av ägardirektiven är nödvändiga. Bolaget
arbetar kontinuerligt med försäljning av näringslivsfastigheter. Uppdraget, i avseendet att verka för
försäljning av näringslivsfastigheter, bedöms därmed
vara genomfört.
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Personal
Personal och kompetensförsörjning
Årets resultat
(mnkr)
140
120

Personalsammansättning

Antal tillsv.- Antal tillsv.anst.
anställningar
årsarb.

100

Antalet tillsvidareanställda var i augusti 2019
3 117 (2018 års värde 3 024). Kommunen hade
vid samma tidpunkt 3 187 månadsavlönade årsarbetare (2018 års värde 3 094). Den största ökningen av antalet årsarbetare är inom vård- och
omsorgsnämnden och framförallt inom yrkeskategorin undersköterskor. Ökningen på totalen
beror även på att tillsatta vakanta tjänster samt
att något fler arbetar heltid. Andelen timavlönade
har minskat marginellt i andel av totalt antal anställda samtidigt som andelen heltid har ökat med
3 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Arbetet med heltid som norm gör att
kommunen tagit steg framåt mot fler som arbetar
mer för varje period som rapporteras.
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Personalomsättning

Personalomsättningen har minskat för flera av
nämnderna den senaste perioden. Störst förändring återfinns inom kommunledningskontoret där
nivåerna har halverats jämfört med föregående år
och fokus läggs nu på att skapa struktur och stabilitet på de olika avdelningarna som under det senaste året genomgått både organisatoriska förändringar och chefsbyten. Samhällsbyggnadsnämnden
har historiskt haft en låg personalomsättning men
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har nu haft en ökning jämfört med samma period
föregående år. Omsättningen beror till stor del på
en gynnsam arbetsmarknad inom både offentlig
och privat sektor.
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Kompetensförsörjning

Samtliga nämnder fortsätter att uttrycka att det är
svårt att rekrytera erfaren personal, samtidigt som
den minskande personalomsättningen pekar mot
en generellt ökad stabilitet i nämnderna avseende
rekryteringsbehoven.
Som en del i arbetet att säkra kompetensförsörjningen i kommunen görs ett antal olika satsningar.
Ett stort arbete som pågår i hela kommunen är att
arbeta fram medarbetaröverenskommelser. Syftet
med överenskommelserna är framförallt att få en
tydlighet i de olika rollerna och uppdragen samt
en tydlighet kring vad som förväntas av mig som
medarbetare. Ett övergripande arbete pågår även
med att implementera kommunens värdegrund;
öppenhet, engagemang och respekt.
Som ett led i arbetet med att möta framtidens
rekryteringsbehov medverkar kommunen på ett
antal rekryteringsmässor.
Arbetsmiljö

Nämndernas arbetsmiljömål och förvaltningarnas
handlingsplaner utgör främsta strategin för ökad
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hälsa. Sammanställningen av nämndernas arbetsmiljöarbete påvisar fortsatt att en grundläggande
faktor till en hållbar arbetsmiljö handlar om att
säkra kompetensförsörjningen.
Nämnderna har arbetat vidare med upplevelsen
av hög arbetsbelastning genom att planera för och
utveckla organisationens struktur och arbetssätt
samt renodla och tydliggöra roller och uppdrag.
Som ett led i 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 perioden har bemanningsplanering och hållbar schemaläggning
utgjort ett viktigt fokus för att säkra en hållbar
arbetsmiljö och en god ekonomisk hushållning.
Arbetsskador och tillbud
Antal anmälda tillbud och arbetsskador
2018

2019

Differens
2018-2019

Tillbud

475

577

+ 102

Arbetsskada

186

224

+ 38

Typ av händelse

Under perioden rapporterades totalt 224 arbetsskador. Det innebär en ökning jämfört med
samma period föregående år. Av de rapporterade
händelserna ledde 44 av arbetsskadorna till sjukfrånvaro. Den vanligast förekommande arbetsskadan var skada av annan person och fysisk överbelastning.
Totalt rapporterades 577 tillbud under perioden, vilket innebär en kraftig ökning av inrapporterade händelser jämfört med tidigare år. De
flesta tillbuden är kopplade till situationer med
brukare och elever.
Ökningen av antalet tillbud och arbetsskador kan härledas till ett ökat fokus och kunskap
inom området, där implementeringen av rutiner
för tillbud och arbetsskador förefaller gett effekt.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver dock
fortsatt utvecklas där mörkertalet kring tillbud
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och arbetsskador är oklart samt att utredning och Det finns olika delförklaringar till korttidsjukåtgärder kring de inrapporterade händelserna be- frånvaron och dess ökning. Den främsta förklahöver säkerställas.
ringen utgörs av att timanställda påvisar högre
sjukfrånvaro än tidigare år. Ökningen av den korta sjukfrånvaron återfinns också till viss del hos
Sjukfrånvaro1
månadsanställda i åldersintervallet upp till 29 år.
Den gemensamma nämnaren är att ökningen av
Tabell, ackumulerad sjukfrånvaro i %2
den korta sjukfrånvaron återfinns inom dag 1-14.
Förändringen mellan sjukintervallen i kombi2018
2019
Diff 2018-2019
< 29 år
4,4
4,1
-0,3 nation med att korttidssjukfrånvaron ökat, föran30-49 år
6,5
6,6
0,1 leder att korttidssjukfrånvaron behöver ägnas mer
50 år 7,7
8,2
0,5 fokus.
Sjukfrånvaron i kommunen är fortsatt högre
Dag 1-14
2,5
2,7
0,2
Dag 1-59
3,3
3,7
0,4 bland kvinnor än män. Den totala sjukfrånvaron
Dag 60 3,4
3,2
-0,2 är högst bland medarbetare över 50 år. Den högsta sjukfrånvaron återfinns i kommunens kontaktKvinna
7,4
7,5
0,1
yrken;
barnskötare, förskolelärare och undersköMan
4,3
4,8
0,5
terskor.
Totalt
6,5
6,9
0,4

Årets resultat
(mnkr)
140

Den totala sjukfrånvaron uppgick till 6,9 procent perioden januari–juli 2019 och det innebär
att sjukfrånvaron ligger på en högre nivå jämfört
med föregående år (6,5 procent). Den korta sjukfrånvaron, dag 1-59, utgör under perioden den
högsta sjukfrånvarointervallen med 3,7 procent
jämfört med långtidssjukfrånvaron (3,2 procent).
Sjuktalen indikerar en trend i förändring mellan
sjukintervallen då den långa sjukfrånvaron historiskt varit mer framträdande.
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Under perioden har arbetet fortskridit med samverkan i rehabiliteringsprocessen mellan Alingsås
kommun som arbetsgivare, vårdcentralerna i
Alingsås samt Försäkringskassan, där förskolans
verksamhet medverkar i pilotinförandet. Ökad
samverkan mellan aktörerna förväntas bidra till
en effektiv rehabilitering med målsättningen att
minska sjuktalen.

Sjukfrånvaro för samtliga anställda per nämnd
jan-juli 2019
jan-aug 2018
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1 Redovisningen omfattar all personal, inkl timanställda
2 Förändrad redovisningsperiod delårsbokslut 2019 (jan-juli),
jämfört med delårsbokslut 2018 (jan-aug)
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Ekonomisk sammanfattning
Delårsbokslutet prognostiserar
ett resultat över budget
Delårsbokslutet är den andra samlade prognosen
för året. I delårsbokslutet framgår att flera av de
utmaningar som förelåg 2018 kvarstår även 2019.
Kommunens nämnder har sammantaget en fortsatt svag budgetdisciplin.
Prognosen i delårsbokslutet uppgår till 91,2
mnkr vilket är 19,7 mnkr högre än budgeterat
resultat. Reavinster från tomtförsäljningar och
orealiserade vinster i värdepapper väger upp det
prognostiserade underskottet hos nämnderna.
Prognostiserat resultat motsvarar 3,8 procent av
skatte- och bidragsintäkter.
Balanskravsresultat

Kommunen är enligt lag om kommunal redovisning skyldig att redovisa balanskravsresultatet
i samband med årsredovisningen. Prognos för
2019 framgår mer i detalj under avsnittet God
ekonomisk hushållning. Prognosen uppgår till
58,2 mnkr.
Strukturellt resultat

I samband med bokslut redovisas det strukturella
resultatet vilket är resultatet rensat från poster av
tillfällig karaktär. Dessa poster bidrar tillfälligt till
ett bättre resultat. Bland dessa poster återfinns
bland annat reavinster från tomtförsäljningar.
Rensas resultatet från dessa poster uppgår det
strukturella resultatet till 37,5 mnkr.
Nämnderna håller inte tilldelad ram

Prognosen i samband med delårsbokslutet visar
ett samlat underskott för kommunens skattefinansierade verksamheter, exkluderat exploateringsverksamheten, om 30,9 mnkr. Underskottet
återfinns hos vård- och omsorgsnämnden, sam-

32 | DELÅRSBOKSLUT 2019

hällsbyggnadsnämnden, socialnämnden
kultur- och utbildningsnämnden.
Bolagskoncernen

samt

De två största förändringarna som genomfördes i
koncernen under 2017, förändrad finanshantering
och skapandet av en gemensam fastighetskoncern,
har visat resultat för både 2018 och 2019, och
kommer även fortsättningsvis att påverka utvecklingen av koncernen. 2019 är det första året som
all personal i fastighetskoncernen är samlad under
AB Alingsåshem och följaktligen faktureras Fabs
AB för utförda tjänster.
Kommunfullmäktige fattade i början av 2019
beslut avseende kommunkoncernens första sammanställda budget avseende åren 2019-2021.
Kommunkoncernen har nu en möjlighet att följa
upp utfall mot budget i syfte att erhålla en helhetssyn avseende investeringar, finansiering samt
kommunkoncernens totala ekonomi. Stort fokus
kommer framöver att ligga på finansiering av hela
kommunkoncernens kommande investeringar
och en total sammanställd budget blir ett viktigt
instrument framöver för uppföljning och analys.
De kommunala bolagens omsättning är liten i
förhållande till kommunens. Dock finns ett betydande innehav av anläggningstillgångar, till
största delen fastigheter i bolagen. I samband
med årsbokslutet 2018 påvisades övervärden
motsvarande knappt 1 625 mnkr, fördelat på 397
mnkr, eller motsvarande 30 procent, för Fabs AB
och 1 228 mnkr, motsvarande 74 procent, för AB
Alingsåshem. Marknadsvärdena överstiger bokförda värden med drygt 55 procent totalt sett.
Bolagskoncernen har investerat motsvarande 187
mnkr för årets första 8 månader och investeringar
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avser bland annat Nolhaga Parkbad, Herrgårdens
förskola samt fastigheterna Trollskogen och Pumpan med flera.
Resultatmässigt visar bolagen upp goda resultat
för 2019 och en bidragande orsak är den gemensamma finanshanteringen som fortsätter uppvisa
låga räntekostnader. Koncernen AB Alingsås Rådhus (”bolagskoncernen”) redovisar ett positivt resultat på 80,5 mnkr, vilket är i nivå med föregående års resultat för motsvarande period, 82,2 mnkr.
Resultat efter finansiella poster prognostiseras till
ca 80 mnkr för helåret.
Vad gäller bolagens uppfyllnad av ägardirekti-

ven anger samtliga bolag att de finansiella kraven
från ägaren prognostiseras att uppnås vid årsskiftet. Nytt för 2019 är att AB Alingsåshem, efter
revidering av ägardirektivet, inte längre har ett
kvantitativt krav på sig att producera ett antal
lägenheter utan bolaget ska på egen hand och i
samverkan med andra aktörer möjliggöra att det
byggs fler bostäder i Alingsås kommun.
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God ekonomisk hushållning
Kommuner har sedan år 1992 enligt kommunallagen haft krav på sig att verksamheten ska bedrivas
enligt god ekonomisk hushållning. Under år 2000
tillkom även balanskravet och under 2013 infördes
en möjlighet till resultatutjämningsreserver. Samtliga dessa lagstiftningskrav ska årligen följas upp i
årsredovisningens förvaltningsberättelse.
Inledningsvis i detta avsnitt görs en analys av
kommunens finansiella mål för god ekonomisk
hushållning antagna i flerårsstrategi 2019-2021
av kommunfullmäktige. I anslutning till detta genomförs en balanskravsutredning. Ingen redovisning av resultatutjämningsreserven (RUR) görs då
Alingsås kommun har beslutat att inte införa den.

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

Kommunfullmäktige har definierat att ett stabilt
ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Prognosticerat resultat för 2019 beräknas bli
91,2 mnkr, vilket motsvarar 3,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Målet bedöms uppnås.
Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet
exklusive tillväxtprogrammet ska självfinansieras
genom resultat och avskrivningar.

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan fiGod ekonomisk hushållning
nansieras med årets resultat och avskrivningar.
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god Värdet 100 procent innebär att kommunen kan
ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort självfinansiera samtliga investeringar som är geoch lång sikt. I kommunallagens 11:e kapitel ang- nomförda under året. Självfinansieringsgraden
es att för den kommunala verksamheten ska det i den skattefinansierade verksamheten exklusive
finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för tillväxtprogrammet förväntas uppgå till 177,9
god ekonomisk hushållning. Målen och riktlin- procent.
jerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet
Självfinansieringsgraden överstiger 100 procent
och utformas av kommunerna.
vilket innebär att det finansiella målet förväntas
Alingsås beslutade om mål för god ekono- uppnås per helår.
misk hushållning i flerårsstrategi 2019-2021 där
grundtanken är att varje generation av invånare Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än
ska bära kostnaderna för den service som de själva summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.
beslutar om och som de själva konsumerar, samt Kommunfullmäktige har definierat en kontrollerad nettokostnadsutveckling med att nettoatt gjorda investeringar ska kunna ersättas.
För att leva upp till detta har kommunen be- kostnaderna inte ska öka snabbare än summan av
slutat om fem finansiella mål uppdelade på kort skatteintäkter och generella statsbidrag.
respektive lång sikt. Dessa redovisas och följs upp
Skatteintäkter och generella statsbidrag progi detta avsnitt. Uppföljning av de verksamhets- nosticeras under året att öka med 5,4 procent.
mässiga målen för god ekonomisk hushållning Kommunens nettokostnader förväntas öka med
återfinns under avsnittet som behandlar kommu- 5,4 procent, vilket är en lika stor ökningstakt som
nens verksamhet.
ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag.
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Det är värt att notera att skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med ungefär fem procent de senaste åren. Dock är detta en trend som
började avta 2018 och som förmodligen kommer
att fortsätta att avta kommande år. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tidigare prognosticerat att kommunerna kommer behöva anpassa
sig till en lägre intäktsökning av skatter och bidrag än historiskt. Detta innebär att kommunen
behöver minska sin utveckling av nettokostnaderna om inte ett finansieringsgap ska uppstå.
Målet bedöms uppnås per helår.

kostnadsläge innebär att Alingsås kommun själva
behöver finansiera en större del än vad staten säkerställer som likvärdiga förutsättningar mellan
landets kommuner i det kommunalekonomiska
utjämningssystemet.
Redovisningen av 2018 års siffror visar på ett
högre kostnadsläge om totalt 34 mnkr i Alingsås.
Jämförs utfallet med året innan är det en minskning med 12 mnkr.
Analyseras siffrorna finns en positiv trend
som innebär minskade eller bibehållna avvikelser inom samtliga uppmätta verksamheter utan
socialnämndens verksamhet. Exkluderat socialAvvikelserna mellan redovisade nettokostnader
nämnden bedrivs Alingsås verksamheter till en
och referenskostnader ska minska.
lägre kostnad om 10 mnkr, en förbättring om
Avvikelserna mellan redovisade nettokostnader 45 mnkr sett över de tre senaste åren. Socialnämnoch referenskostnader är ett mått som indikerar dens verksamhet har motsvarande försämrat sin
Alingsås kommuns kostnad för den verksamhet nettokostnadsavvikelse med 28 mnkr.
Då målet är att avvikelsen totalt ska minska besom bedrivs i relation till vad kommunen förväntas kosta utifrån given struktur. Ett högre döms målet vara uppfyllt.
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Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala
bolagen bör vara oförändrad eller öka.

kommunfullmäktige måste i en plan ange hur det
ska ske. Det finns dock ett undantag från huvudSoliditeten exklusive utlåning till de kommunala principen. Kommunfullmäktige kan med hänvisbolagen förväntas uppgå till 40,6 procent, vilket ning till synnerliga skäl besluta om att inte återställa hela eller delar av ett underskott. Dessa ska
är en ökning från tidigare år.
då tydligt specificeras i förvaltningsberättelsen i
Målet bedöms därmed uppnås.
årsredovisningen. Alingsås kommun har uppfyllt
Samlad bedömning av god ekonomisk
balanskravet sedan det infördes år 2000.
hushållning ur ett finansiellt perspektiv
Kommunen förväntas uppfylla det lagstadgade
Av kommunens fem mål för god ekonomisk hus- balanskravet 2019 med ett balanskravsresultat
hållning ur ett finansiellt perspektiv följs samtliga prognosticerat till 58,2 mnkr. Jämförs prognosen
upp i samband med delårsbokslutet. Samtliga av i delåret med prognosen i vårbokslutet är det en
dessa bedöms uppnås utifrån prognosen per helår. förbättring om ungefär 8 mnkr. Räknas därutöver
Det mål som är nära att inte bedömas uppnås avser nettot av försäljning av exploaterad mark av från
nettokostnadsutvecklingen som visar på en nära balanskravsresultatet får vi kommunens struktuobalans mellan kommunens ökade kostnader och rella resultat, vilket uppgår till 37,5 mnkr.
intäkter. En trend där kostnaderna ökar snabbare
än intäkterna är inte hållbart och försämrar det
Balanskravsresultat
ekonomiska handlingsutrymmet.
Då målen prognosticeras att uppnås görs en
mnkr
Prognos 2019
samlad bedömning att god ekonomisk hushåll- Årets resultat enligt resultaträkningen
91,2
ning uppnås per helår. För att fortsatt ha en ekoreducering av samtliga realisationsvinster
-0,1
nomi i balans behöver framförallt underskottet i
justering för realisationsvinster enligt undan0,0
nämnderna minskas och de handlingsplaner som
tagsmöjlighet
beslutats verkställas.
Balanskravsutredning

Balanskravet är ytterligare ett lagstadgat krav som
kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. Det trädde i kraft år 2000 och utgör en undre
gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera
och redovisa. Balanskravet innebär att kommuner
och landsting inte får besluta om en budget där
kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet
ändå skulle bli negativt måste Alingsås kommun
kompensera detta med överskott inom tre år och
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justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0,0

orealiserade vinster och förluster i värdepapper

-12,8

återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

78,3

pensionsförpliktelser intjänade före år 1998

-20,1

Årets balanskravsresultat

58,2

FINANSIELLA RAPPORTER

Sammanställd redovisning
Syftet med den sammanställda redovisningen är
att visa kommunkoncernens totala ekonomiska
ställning, utveckling och åtaganden. För ytterligare information om de i koncernen ingående bolagen, hänvisas till respektive bolags delårsrapport
per 2019-08-31.
Koncernstruktur

556402-5905, och Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB (FARAB), org. nr. 559075-0401.
Dessa bolag äger i sin tur bolagen Alingsås Energi
AB, org. nr. 556499-0413, respektive AB Alingsåshem, org. nr. 556401-2374 och Fabs AB, org.
nr. 556048-9162. Tillsammans med ABAR äger
Fabs AB Spiken Fastighets Kommanditbolag, org.
nr. 969746-9014.

AB Alingsås Rådhus (ABAR), org. nr 5566652244, är ett av Alingsås kommun helägt holding- Alingsås kommuns andel av Alingsås och Vårbolag som innehar samtliga aktier i de två un- gårda Räddningstjänstförbund (AVRF), org. nr.
derkoncernerna Alingsås Energi Nät AB, org. nr. 222000-2535, uppgår till 78 procent.

ALINGSÅS
KOMMUN

78 %

100 %

Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund

AB Alingsås Rådhus

100 %

100 %

Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB

Alingsås Energi Nät AB
100 %
Alingsås
Energi AB

Kommanditdelägare

100 %
AB
Alingsåshem

100 %
Fabs AB
Komplementär
Spiken Fastighets
Kommanditbolag
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EKONOMISK ÖVERSIKT
Stora värden i koncernen

De kommunala bolagens omsättning är liten i
förhållande till kommunens. Dock finns ett betydande innehav av anläggningstillgångar (till
största delen fastigheter) i bolagen. I samband
med årsbokslut genomför AB Alingsåshem och
Fabs AB interna, och ibland externa, värderingar
av sitt fastighetsbestånd. En ny intern värdering
planeras i samband med årsbokslut 2019-1231. I samband med årsbokslutet 2018 påvisades
övervärden motsvarande knappt 1 625 mnkr,
fördelat på 397 mnkr, eller motsvarande 30 procent, för Fabs AB och 1 228 mnkr, motsvarande
74 procent, för AB Alingsåshem. Totalt överstiger marknadsvärdena bokförda värden med 55
procent. Prognostiserade marknadsvärden per
2019-12-31 förväntas uppgå till 3 024 mnkr för
AB Alingsåshem och 1 728 mnkr för Fabs AB
med hänsyn tagen till nytillkomna och avyttrade
fastigheter.

de säsongsvariationer och periodiseringsprinciper
som råder.
Av koncernens totala resultat per 2019-08-31
svarar kommunen för ca 63 procent, ABARkoncernen för ca 37 procent och AVRF för mindre än 1 procent. Resultatet fördelar sig på kommunen med 137,3 mnkr (100,3 mnkr), ABARkoncernen 80,5 mnkr (82,2 mnkr) samt AVRF
-0,4 mnkr (1,3 mnkr).
Resultat och ställning AB Alingsås Rådhus koncern
Belopp i mnkr
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster

201908-31

201808-31

201708-31

456,0

431,8

432,5

-350,8

-323,9

-325,1

105,2

107,9

107,3

80,5

82,2

59,8

ABAR-koncernen redovisar ett positivt resultat
på 80,5 mnkr (82,2 mnkr), det vill säga i nivå
Resultat och ställning kommunkoncern
med föregående år. Resultatet på 80,5 mnkr för(sammanställd redovisning)
delar sig på moderbolaget med -3,1 mnkr (-3,3
201920182017- mnkr), Alingsås Energi Nät AB-koncernen 19,9
Belopp i mnkr
08-31
08-31
08-31 mnkr (29,0 mnkr), Fabs AB 18,3 mnkr (21,2
mnkr), AB Alingsåshem 45,4 mnkr (35,5 mnkr)
Rörelsens intäkter
695,0
655,4
650,6
samt Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
Rörelsens kostnader
-2 053,4 -1 955,8 -1 916,7
0,0 mnkr (-0,2 mnkr), totalt ca 80,5 mnkr för
Verksamhetens
- 1 358,4 1 300,4 1 266,1 AB Alingsås Rådhus koncernen efter koncernelinettokostnader
mineringar. Motsvarande resultat föregående år
Resultat efter
217,5
183,5
177,0
uppgick till 82,2 mnkr.
finansiella poster
Resultat efter finansiella poster prognostiseras
till ca 80 mnkr för bolagskoncernen. Att prognosKoncernen Alingsås kommun redovisar vid del- tiserat resultat uppgår till ungefär samma belopp
året ett positivt resultat på 217,5 mnkr efter fi- som utfall per augusti är främst hänförligt till att
nansiella poster (183,5 mnkr). Prognostiserat AB Alingsåshem redovisar ett resultat per 2019resultat för 2019 uppgår till ca 171 mnkr. I de 08-31 på 45,4 mnkr men endast prognostiserar
171 mnkr ingår kommunen med en prognos på ett årsresultat på 31 mnkr. Förklaringen till att
ca 91 mnkr, ABAR-koncernen prognostiseras till det prognostiserade resultatet för helåret inte är
ca 80 mnkr och AVRF prognostiserar ett negativt större än utfallet för årets åtta månader beror på
resultat om ca 0,5 mnkr. Den stora förändringen att bolaget räknar med kostnader för nedskrivmellan utfall för delåret respektive prognos kan ning av fastighet och kommande beslut om rivfrämst hänföras till kommunen och förklaras av ning av fastighet. Likaså prognostiserar bolaget
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under hösten stora av- och nedskrivningar i sam- balansräkningen, vilket ger en soliditet på 22,7
band med färdigställd nyproduktion.
procent (20,0 procent). Soliditeteten är normalt
något lägre vid årsbokslut jämfört med delår som
Den kortsiktiga betalningsförmågan
en följd av lägre resultat för kommunen vid årets
Den kortsiktiga betalningsförmågan för hela slut jämfört med per augusti.
kommunkoncernen kan mätas i måttet kassaAv dotterbolagens verksamhet utgör fastighetslikviditet (omsättningstillgångar-varulager/kort- förvaltning en stor del, vilket påverkar soliditetfristiga skulder). Detta mått bör vara över 100 en negativt då det ofta är stora värden som ligger
procent för att betalningsförmågan skall hållas på dolda i de bokförda värdena samtidigt som de
en godtagbar nivå. Koncernens kassalikviditet var ofta motsvaras av långfristiga skulder.
157 procent (115,1 procent).
Kommunkoncernens införande av gemensam
Utbetalningarna är inte jämnt fördelade över finanshantering och internbank påverkar inte soåret varför det är svårt att jämföra två olika tid- liditetsmåtten.
punkter på året. En stor utbetalning sker på våren,
då föregående års intjänade pensioner betalas ut. Intressanta nyckeltal
Resterande del av året byggs likviditeten upp för Skuldsättningsgraden visar hur stor skuld komatt klara denna utbetalning. Över en enskild må- munkoncernen har i förhållande till det egna
nad varierar också likviditeten. Kommunens skat- kapitalet. Att skuldsättningsgraden dubblerats
teintäkter betalas in i slutet av månaden och då för 2017 och 2018 jämfört med 2016 års bokär likviditeten hög i några dagar tills löneutbetal- slut beror på kommunens övergång till fullfonning sker. Det är en medveten strategi att inte ha deringsmodell i och med att ansvarsförbindelsen
mer direkt tillgängliga medel än vad som behövs. nu ingår i eget kapital. För 2018 minskade skuldNyckeltalet påverkas också av vilken bindningstid sättningsgraden något, från 408 procent 2017 till
400 procent 2018, främst som en följd av ett förkommunkoncernen har på sina lån.
bättrat eget kapital. För 2019 har den fortsatt att
Den långsiktiga betalningsförmågan
minska och ligger nu på 340 procent.
Kommunens övergång till fullfonderingsmodell
Historiskt har dotterbolagen främst använt sig
under 2017, jämfört med blandmodell tidigare, av kommunal borgen vid nyupplåning och till
har underlättat jämförelser, särskilt vad gäller so- väldigt liten del av t.ex. fastighetsinteckningar.
liditetsmåttet. Nu ingår hela pensionsskulden i Som en följd av införandet av gemensam finanshantering med tillhörande internbank har bolagens borgensåtagande försvunnit. Minskningen
kunde redan från 2016 noteras som en följd av
att AB Alingsåshem till viss del övergick till pantförskrivning av sina fastigheter enligt kommunens dåvarande finanspolicy. Den totala skulden
till kreditinstitut har under 2019 ökat med ca
7 mnkr från 3 395 mnkr till 3 402 mnkr.
Ökningen är hänförlig till ett lån i AVRF för
finansiering av nya fordon.
Minskningen av skuldsättningsgraden under
2018 och 2019 beror främst på att eget kapital
ökat mer än vad upplåningen gjort. Skuldsättningsgraden prognosticeras att öka igen i samband med helåret beroende på ett lägre prognostiserat resultat, jämfört med utfall 2019-08-31.
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Tabellen avser utfall per 08-31 för kommunkoncernen:

Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)
Resultat efter finansiella poster (mnkr)
Balansomslutning (mnkr)
Skuldsättningsgrad (%)

20151)

2016

2017

2018

2019

15,92)

17,212)

19,72)

20,0

22,7

95,3

88,1

109,8

115,1

157

136,7

130,8

177,0

183,5

217,5

5 145,8

5 413,7

5 891,4

6 256,8

6 445,7

198

200

408

400

340

1) Beloppen avser utfall 08-31 för samtliga år.
2) Avser beräkning där ansvarsförbindelsen ingår som en del av eget kapital (”fullfond”)

Investeringsvolymen

För 2019 uppgår investeringarna hittills till 278
mnkr att jämföra med 275 mnkr för motsvarande
period 2018. Då fastighetskoncernen handhar
uthyrning av fastigheter inom kommunen medför
det att verksamheten är investeringsintensiv. Fabs
AB har under 2019 investerat motsvarande 45,2
mnkr där de stora investeringarna avser Herrgårdens förskola och Nolhaga Parkbad. Bolaget har
under året sålt två fastigheter vilket medfört en
reavinst om ca 6 mnkr.
Under 2019 har 53 lägenheter i Stadsskogen
tagits i bruk uppförda av AB Alingsåshem och
tillbyggnad av Bjärkegården har startats. Årets
investeringar uppgår hittills till ca 96,6 mnkr.
Alingsås Energi-koncernen har under året fortsatt med stora investeringar i fjärrvärme, elnät
och anslutningar till stadsnätet. Alingsås Energi
koncernens investeringar uppgick under årets första månader till 45,6 mnkr.
AVRF har investerat motsvarande 7,4 mnkr i
främst nya fordon.

Säkringsredovisning

Fabs AB och AB Alingsåshem tillämpade fram till
december 2017 så kallad säkringsredovisning, vilket bland annat innebär att de säkringsrelationer
som funnits har beskrivits i en särskild säkringsdokumentation. I samband med införandet av
gemensam finanshantering under december 2017
löstes samtliga ränteswappar som fanns i Fabs AB
respektive AB Alingsåshem. Sedan årsskiftet 2017
används inga räntederivat i bolagskoncernen.
ABAR och Alingsås Energi-koncernen har
heller inte under 2019 använt några derivat kopplade till sina lån.
Som framgår av resultaträkningen uppgår räntekostnaderna till ca 16,5 mnkr att jämföra med
ca 15 mnkr föregående år exkluderat marginalpåslag. Den genomsnittliga upplåningsräntan uppgår till ca 0,7 procent, vilket är en liten ökning
från förra årets 0,6 procent.
Risker och osäkerheter
i kommunkoncernen

Respektive styrelse i bolagen ansvarar för att uppVäsentliga händelser inom bolagskoncernen
rätta och följa skriftiga policys i syfte att hantera
2019 är det år då den sammanslagna fastighets- för verksamheten specifika risker så som kreditkoncernen gör sitt första år enligt den nya orga- risker, ränterisker, valutarisker etc. Bolagen uppnisationsmodellen, då samtlig personal är samlad rättar egna finanspolicys, vilka inte ska avvika
under AB Alingsåshem. Fabs AB faktureras för mot kommunens övergripande finanspolicy.
systerbolagets tjänster inom förvaltning och utEn potentiell risk i fastighetsbolagen är risken
veckling av Fabs AB fastighetsbestånd, vilket har för höga vakansgrader, det vill säga låg uthyrförändrat intäkts- och kostnadsbilden för de båda ningsgrad. Både Fabs AB och AB Alingsåshem
har de senaste åren legat på låga vakansgrader och
bolagen.
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båda bolagen bedömer risken som låg de kommande åren.
En annan risk att beakta är kopplad till bolagens belåningsgrad, numera via kommunen, det
vill säga hur stor del lån bolagen har jämfört med
fastigheternas marknadsvärden.
Som framgått ovan överstiger marknadsvärde
bokfört värde för AB Alingsåshems och Fabs AB
fastighetsbestånd med drygt ca 1,6 mdkr, varför
något nedskrivningsbehov inte bedöms föreligga.
Efterfrågan på bostäder i Alingsås är fortsatt hög
och vakansgraden i Fabs ABs lokaler är låg. Den
generella bedömningen har varit att risken är låg
då bolagens verksamhet till största delen omfattas
av att äga och förvalta fastigheter. I fastigheterna
har det konstaterats finnas väsentliga, dolda värden med låga vakansgrader. Vad gäller Fabs ABs
uthyrning så är den enskilt största hyresgästen
Alingsås kommun.
Då fastighetsbolagens soliditet och direktavkastning står i relation till fastigheternas marknadsvärde uppstår en risk. Marknadsvärden

fluktuerar och kan därmed påverka soliditet och
avkastningskrav i högre utsträckning än tidigare.
En risk som framför allt Alingsås Energikoncernen har fokus på avser den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen som kommer att påverka bolaget, både som hot och som
möjlighet. Teknikutvecklingen möjliggör nya aktörer och nya affärsmodeller, liksom den innebär
ökande risker och sårbarhet för yttre påverkan av
infrastrukturen.
AB Alingsås Rådhus är involverat i två processer med Skatteverket, där Skatteverket ifrågasatt
avdrag för kostnader och moms avseende verksamheten Lights in Alingsås och projektet Passivhuscentrum.
Skatteverket granskade verksamheten Lights
under 2015 och 2016. Skatteverkets beslut innebar en risk för skattekostnader avseende år 2013
och 2014 uppgående till ca 3,4 mnkr. Ärendet
överlämnades till Förvaltningsrätten som dömde
till Skatteverkets fördel. Under 2018 överklagades ärendet till Kammarrätten för dom.
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I februari 2019 erhölls dom från Kammarrätten i ärendet. Domen innebar att bolaget döms
att betala omkring 3,4 mnkr i inkomstskatt,
mervärdesskatt samt ränta. Bolaget överklagade
även denna dom under våren 2019 i hopp om
att från Högsta Förvaltningsrätten erhålla ett så
kallat prövningstillstånd. Högsta Förvaltningsrätten meddelade nyligen att prövningstillstånd inte
erhållits. Ovanstående belopp bokfördes i enlighet med försiktighetsprincipen som kostnad per
2018-12-31.
Vad beträffar den andra processen så beslutade
Skatteverket i december 2016 att bolaget inte
erhåller avdrag för moms avseende 2014 och
2015 motsvarande 0,6 mnkr avseende projektet Passivhuscentrum. Bolaget överklagade även
det beslutet till Förvaltningsrätten, då bolaget
anser sig ha rätt till momsavdrag. Bolaget har
därför inte reserverat beloppet om 0,6 mnkr.
Förvaltningsrätten meddelade i slutet av 2018
sitt ställningstagande vilket innebar att bolaget
inte fick momsavdrag. I februari 2019 lämnade
bolaget in ett nytt överklagande, denna gång till
Kammarrätten. Någon dom har inte erhållits.
Ett eventuellt negativt utslag för bolaget kan
innebära en total kostnad om ca 0,6 mnkr. Beloppet är inte reserverat.
Ägardirektiv

Alingsås kommun utövar sin formella ägarstyrning genom en företagspolicy och bolagsordningar som fastställs i kommunfullmäktige, samt
genom ägardirektiv, vilka fastställs i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen.
Koncernstyrelsen, styrelsen för ABAR, 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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ABAR svarar för bolagskoncernens ekonomiska optimering. Bolagets styrelse beslutar, utifrån
de av kommunfullmäktige och kommunstyrelse
beslutade inriktningsmålen, om givande och
tagande av koncernbidrag, ägartillskott och utdelning.
Uppföljning av dotterbolagens ägardirektiv
Alingsås
Energi
(koncern)
Soliditetskrav

Alingsåshem

Fabs

40 %

35 %

10 %

48,4 %

42,1 %

15,1 %

Avkastningskrav

4%

3,5 %

5%

Utfall 2019-08-31

2,7 %

4,6 %

3,8 %

Prognos avkastningskrav
2019-12-31

4,0 %

3,9 %

5,7 %**

Utfall 2019-08-31

*Bolagen prognosticerar inte soliditet för helåret
**Nyckeltalet avser hela bolaget

I ägardirektivet för Alingsås Energi Nät AB anges
ett långsiktigt soliditetskrav om 40 procent samt
ett avkastningskrav på totalt kapital på 4 procent.
Soliditeten för koncernen uppgick vid delåret till
48,4 procent och avkastningen till 2,7 procent.
Bolaget prognostiserar dock att avkastningskravet
från ägaren kommer att uppfyllas för helåret 2019.
AB Alingsåshem bör, enligt ägardirektivet, ha
en marknadsmässig justerad soliditet om 35 procent baserat på fastigheternas marknadsvärde
minskat med uppskjuten skatt. Bolaget ska också
ha en direktavkastning på totalt kapital om minst
3,5 procent, baserat på fastigheternas marknadsvärde. Bolaget prognostiserar att uppnå ägarens
krav för helåret 2019.
Efter en revidering av ägardirektivet för bolaget,
har AB Alingsåshem inte längre ett kvantitativt
krav på sig att producera ett antal lägenheter utan
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.
Vid delåret har inte bolaget redovisat i vilken
grad nyproduktionen är tillverkat i massivträ,
vilket stipulerats i ägardirektivet sedan 2017:
”Bolaget ska se till att nyproduktion snarast och
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senast 2022 i väsentlig grad ska vara tillverkat i
massivträ”. I årsredovisningen för 2018 redovisade bolaget att projektering pågick för denna typ
av fastigheter.
Fabs AB har enligt ägardirektivet ett soliditetskrav om 10 procent. Direktavkastningskravet på
totalt kapital ska uppgå till 5 procent avseende de
delar av affärsverksamheten som inte har kommunen som hyresgäst. För resterande fastigheter ska
direktavkastningen motsvara minst inflationen
mätt enligt konsumentprisindex (KPI). Bolaget
bedömer i sin prognos att ägarens krav kommer
att uppnås för helåret 2019.
Förväntad framtida utveckling
inom koncernen

ring och skapandet av en gemensam fastighetskoncern, har visat resultat för både 2018 och
2019 och kommer även fortsättningsvis att påverka utvecklingen av koncernen.
Den gemensamma finanshanteringen genom
en internbank förväntas fortsätta minska upplåningskostnaderna inom koncernen och de organisatoriska förändringar som genomförts inom
fastighetskoncernen beräknas få successiv ökad
effekt i takt med att den nya organisationen arbetas in. Framtida analyser får utvisa vilka effekter det som hittills genomförts har lett till. Båda
förändringarna gjordes för att bättre kunna samordna finansiering och optimera resursanvändningen.

De två största förändringarna som genomfördes
i koncernen under 2017, förändrad finanshante-
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Kommunala bolag och förbund
Moderbolaget
AB Alingsås Rådhus

Resultat och ställning
AB Alingsås Rådhus

Ordf. Daniel Philipsson (M)

VD: Maria Standar

AB Alingsås Rådhus (ABAR) ska enligt företagspolicyn och ägardirektivet fungera som kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrinstrument för dotterbolagens verksamhet. Styrelsen
i ABAR bereder enligt ägardirektivet följande
ärenden till kommunfullmäktige och kommunstyrelse:
• bolagsordning för helägda bolag i bolagskoncernen,
• ägardirektiv för dotterbolag i bolagskoncernen,
• frågor av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt som kommunfullmäktige har att
ta ställning till samt
• underlag till kommunstyrelsens årliga bedömning av bolagens verksamhet.

201908-31

201808-31

201708-31

Rörelsens intäkter (mnkr)

0,9

1,5

5,2

Resultat efter finansiella
poster (mnkr)

-3,1

-3,4

-10,2

-4,6

-7,0*

-18,5*

Prognostiserat resultat efter
finansiella poster (mnkr)
*Utfall helår

Bolagets intäkter uppgår till 0,9 mnkr och består av fakturerade administrationskostnader till
dotterbolagen. Kostnadssidan är främst hänförlig
till förekommande administrations- och konsulttjänster i egenskap av moderbolag i kommunkoncernen, ränta på lån samt från kommunen debiterat räntepåslag för utlåning.
Resultat efter finansiella poster prognostiseras för
helåret till -4,6 mnkr.

Bolaget ska även, utifrån kommunens styrmodell, Bolaget har inte investerat under perioden och
utfärda instruktioner för dotterbolagens budget prognostiseras inte investera något under 2019.
och bokslut.
Bolaget 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. Styrelsen i ABAR har en aktiv
roll i samordningen av de kommunala bolagen
i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande,
samordning av verksamheterna inom kommunkoncernen samt effektivt och offensivt bidra till
att förstärka kommunens strategiska tillväxtområden.
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Väsentliga händelser i AB Alingsås Rådhus

Verksamheten har sedan 2018 huvudsakligen
inneburit frågor av moderbolagskaraktär. Bolaget
har inga anställda utan köper VD-, ekonomi- och
löneadministrationstjänster från Alingsås kommun. Lights in Alingsås bedrivs sedan 2018 av
Alingsås Energi Nät AB och projektet Passivhuscentrum är nedlagt sedan årsskiftet 2017/2018.
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AB Alingsåshem

Ordf. Sten-Åke Gustafsson (L)

VD: Lars Mauritzson

Alingsås kommuns huvudsakliga fastighetsverksamhet bedrivs under namnet Alingsåshem i koncernform med fyra bolag: koncernmoderbolaget
Fasighetskoncernen Alingsås Rådhus AB (FARAB), AB Alingsåshem som företrädesvis tillhandahåller bostäder samt Fabs AB som ansvarar för
kommunens lokaler samt ett mindre kommanditbolag med en kommersiell fastighet, Spiken Fastighets Kommanditbolag.
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB

Ordf. Sten-Åke Gustafsson (L)
VD: Lars Mauritzson

AB Alingsåshem är det allmännyttiga kommunala
bostadsbolaget. Bolaget ska förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och överlåta fastigheter och
tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar och lokaler.
Resultat och ställning
AB Alingsåshem

201908-31

201808-31

201708-31

Nettoomsättning (mnkr)

199,1

173,2

167,6

Resultat efter finansiella
poster (mnkr)

45,4

35,5

22,5

Soliditet, fastigheternas
marknadsvärde (%)

42,1

41,2*

41,0*

4,6
3,7*
3,5*
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB (FA- Direktavkastning på totalt
kapital (%)
RAB) har till föremål för sin verksamhet att som
moderbolag äga och förvalta aktier i Fabs AB och Prognostiserat resultat efter
31,1
37,0*
-47,3*
finansiella poster (mnkr)
AB Alingsåshem. Ändamålet med bolaget är att
få en effektiv styrning från ägaren samtidigt som * Utfall helår
koncernbildningen ger resursmässiga samordningsvinster och förutsättningar för bättre villkor
avseende upphandling och finansiering av sina Resultatet är ca 10 mnkr bättre än motsvarande
period 2018. Nettoomsättningen har ökat betydåtaganden.
ligt jämfört med föregående år och budget. Den
årliga hyreshöjningen, minskat hyresbortfall samt
Resultat och ställning
Fastighetskoncernen
2019- 2018- 2017färdigställd nybyggnation av 53 lägenheter utgör
Alingsås Rådhus AB
08-31 08-31 08-31
ökningen. Ökningen inom förvaltningsintäkter1,5
1,0
i.u.
Nettoomsättning (mnkr)
na beror på AB Alingsåshems förvaltning av Fabs
AB:s
fastigheter som trädde i kraft vid årsskiftet
Resultat efter finansiella
-0,01
-0,2
i.u.
poster (mnkr)
i samband med att all personal samlades i AB
Prognostiserat resultat
Alingsåshem.
0,0
-0,3*
-1,2*
efter finansiella poster (mnkr)

*Utfall helår

Inga investeringar har utförts och inga väsentliga
händelser har inträffat under året. Verksamheten
bedrivs i de båda dotterbolagen.

Hyresintäkternas ökning jämfört med budget utgörs av en högre årlig hyreshöjning och mindre
hyresbortfall än budgeterat. De totala drift- och
underhållskostnaderna är i paritet med föregående år. Reparations-, administrations- och räntekostnaderna har däremot minskat.
Prognosen för 2019 ligger på 31,1 mnkr för
helåret jämfört med utfall 37 mnkr för 2018.
Skillnaden utgörs av ökade centrala administra-
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tionskostnader, främst konsultkostnader, liksom
ökade av- och nedskrivningar. Konsultkostnaderna kommer öka för 2019 på grund av ändrad
inriktning av projekten. Av- och nedskrivningar
ökar på grund av färdigställd nyproduktion, nedskrivning av fastighet och kommande rivningsbeslut.

Fabs AB

Ordf. Sten-Åke Gustafsson (L)
VD: Lars Mauritzson

Fabs AB är kommunens fastighetsbolag som äger
stora delar av de kommunala lokalerna som skolor,
kontorslokaler, idrottsanläggningar, parker m.m.
Bolaget har till uppgift att äga, bygga, förvalta
Fastigheternas marknadsvärde
och hyra ut lokaler och kontor samt exploatera
Bolaget gjorde en intern individuell marknadsvär- och sälja industrimark. Tillsammans med ABAR
dering av samtliga fastigheter per tertial två och äger Fabs AB Spiken Fastighets Kommanditbolag.
planerar en ny intern värdering per 2019-12-31.
Fastigheterna värderades även externt i samband
Resultat och ställning
20192018201708-31
08-31
08-31
med bokslut 2018. Den externa värderingen an- Fabs AB
vänds för att säkerställa att bolagets interna värde- Nettoomsättning (mnkr)
128,2
110,1
121,6
ring är rättvisande på en aggregerad nivå.
Resultat efter finansiella poster
18,3
21,2
20,4
Marknadsvärdet per 2018-12-31 var 2 885 mnkr.
Det prognosticerade marknadsvärdet per 201912-31 är enbart justerat för tillkommande och
avgående fastigheter, ej förändrat utifrån marknadsläget, och uppgår till 3 024 mnkr.
Väsentliga händelser i AB Alingsåshem

• AB Alingsåshem fick under våren 2019 ändrat
ägardirektiv. Detta innebär en större möjlighet
att genomföra bolagets uppdrag samtidigt som
finansieringsbehovet minskas.
• 53 lägenheter i Stadsskogen (Trollskogen) har
tagits i bruk under första delen av året.
• Bolaget har gått med i ”Klimatinitiativet”, ett
upprop av Sveriges Allmännytta för att minska
utsläppen av växthusgaser.
• Tillbyggnaden av Bjärkegården har startats.
Första etappen utgörs av 18 ytterligare äldrebostäder som förväntas vara klara hösten 2020.
• Renoveringen av området Bananen projekteras.
Investeringarna per 2019-08-31 uppgår till 96,6
mnkr och avser främst Trollskogen och Pumpan.

(mnkr)

Soliditet (%)
Direktavkastning på
totalt kapital (%)
Prognostiserat resultat efter
finansiella poster (helår i mnkr)

15,1

13,7*

14*

3,8

5,1*

8,5*

17,4

16,0*

-27,9*

*Utfall helår

Resultatet är ca 3 mnkr lägre än för motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen har
ökat med ca 18 mnkr. Ökningen utgörs främst av
indexökning och att Nolhaga Parkbad färdigställdes och hyrdes ut vid årsskiftet 2018/2019. Generellt påverkar Nolhaga Parkbad de flesta fastighetskostnaderna. De taxebundna kostnaderna i
form av el, värme och vatten ökade från årsskiftet
när badet togs i bruk. Även kostnader för lokaladministration har ökat jämfört med föregående år.
Här återfinns administrativa kostnader för personal, it, kommunikation och ekonomi där Fabs
AB fått förstärkt organisation efter sammanslagningen med AB Alingsåshem och efter Nolhaga
Parkbads driftsättning.
Reparationskostnaderna har ökat på grund av en
större vattenskada på Ängaboskolan.
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Övriga rörelseintäkter har ökat med ca 6 mnkr • Upphandling av byggentreprenör för Noltorpsskolan har genomförts. Projektet är nu i Fas 1
jämfört med föregående år. Detta utgörs av reavinster från försäljning av Fodret 13 och del av
som innebär projektering.
Farkosten 11.
• Byggentreprenör för nybyggnation av räddningsstation är under upphandling.
Prognosen för 2019 ligger på 17,4 mnkr för hel- • Två fastigheter är sålda hittills under året, Fodåret jämfört med utfall 2018 på 16,0 mnkr. Skillret 13 och del av Farkosten 11. Försäljningen
naden utgörs främst av högre intäkter enligt ovan,
har inneburit en sammanlagd reavinst om 6,1
ökade intäkter för paviljonghyra samt ökade
mnkr.
kostnader för Nolhaga Parkbad och inhyrda paviljonger. Av- och nedskrivningar ökar för 2019 Årets investeringar uppgick vid delåret till 45,2
beroende på extra avskrivningar av Noltorpssko- mnkr. Investeringarna utgörs främst av Herrgårlan. Hänsyn har även här tagits till en osäker pro- dens förskola och Nolhaga Parkbad.
jektpost för Nolhaga Parkbad. Sammanfattningsvis används de ökade intäkterna och reavinsten
i resultatet främst till av- och nedskrivningar för Spiken Fastighets Kommanditbolag
Noltorpsskolan och Nolhaga Parkbad, därav den Bolaget ska äga och förvalta fast egendom samt
marginella påverkan på resultatet för 2019 jäm- därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger fastigfört med budget och utfall 2018.
heten Spiken 1, i vilken inga investeringar gjorts
under året. Nettoomsättningen uppgick vid delFastigheternas marknadsvärde
året till 0,6 mnkr och resultatet till 0,03 mnkr.
Bolaget gjorde en intern individuell marknadsvär- Det prognostiserade resultatet för helår efter fidering av samtliga fastigheter per tertial två och nansiella poster beräknas till 0,2 mnkr.
planerar en ny intern värdering per 2019-12-31.
Fastigheterna är även externt värderade i samband
med bokslut 2018. Den externa värderingen används för att säkerställa att bolagets interna värdering är rättvisande på en aggregerad nivå.
Marknadsvärdet per 2018-12-31 var 1 698 mnkr.
Det prognosticerade marknadsvärdet per 201912-31 är enbart justerat för tillkommande och
avgående fastigheter, ej förändrat utifrån marknadsläget, och uppgår till 1 728 mnkr.
Väsentliga händelser i Fabs AB

• Tillbyggnaden av Herrgårdens förskola och
gårdsmiljö färdigställdes och togs i bruk i juni
2019.
• Bolaget har antagit samma utmaning som AB
Alingsåshem anslutits till, Sveriges Allmännyttas ”Klimatinitiativet”.
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at något mot föregående år, dock går det fortfarande i hög fart. Planering och förberedelser för
utbyggnad på landsbygden fortgår.
I dotterbolaget är elhandeln under press på grund
av konkurrens och sämre marginaler samt viss
personalomsättning. Trots låga vattennivåer visar
vattenkraften ett bättre resultat än planerat, tack
vare högre elpriser och senarelagda investeringar.

Alingsås Energi Nät AB
Ordf. Thomas Pettersson (C)

VD: Jan Olofzon

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

201908-31

201808-31

201708-31

Nettoomsättning (mnkr)

161,0

156,6

146,9

Resultat före
bokslutsdispositioner (mnkr)

19,9

29,0

28,1

Soliditet (%)

48,4

46,3*

44,6*

Avkastning på totalt kapital (%)

2,7

5,8*

7,4*

Prognostiserat resultat efter
finansiella poster (helår i mnkr)

36,3

43,1*

52,0*

* Utfall helår

Under perioden januari till augusti har vädret
varit 11 procent varmare än ett normalår och
5,6 procent varmare än 2018. Detta påverkade
leveranserna så att de blev lägre än budgeterat.
Bolaget uppvisar ändå ett positivt resultat jämfört
med budget på grund av högre energipriser och
lägre produktionskostnader på fjärrvärme, elnät
och fiber. Utbyggnaden av fibernätet har avkling-
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Investeringar

Fram till augusti uppgick investeringarna i koncernen till 45,6 mnkr att jämföras med 54,9
mnkr för motsvarande period föregående år. För
helår har investeringsprognosen justerats ner till
88,8 mnkr från budgeterade 105,9 mnkr.
Väsentliga händelser i koncernen Alingsås Energi

• Energiomställningen fortsätter och andelen
solceller i vårt område ökar främst genom s.k.
mikroproducenter vilket innebär att privatkunder och fastighetsägare har installerat mindre
anläggningar på sina hustak. Antal anläggningar ökade under de första åtta månaderna från
69 till 87. Ett koncept för installation av solceller för bolagets kunder har tagits fram.
• Alingsås Energi Nät AB har tagit i drift bolagets första egna solcellsanläggning på en ny
transformatorstation vid Bultgatan.
• Koncernen har fått nya ägardirektiv gällande
satsningen på laddstolpar.
• Arbetet med att utveckla bolagets kundapp har
fortsatt och en ny hemsida kommer att lanseras
under hösten.
• Planering för årets Lights in Alingsås, det 20:e
året, pågår intensivt. Årets tema är ”Be the light”
med invigning fredagen den 27 september.
• För att fira 20:e året av Lights in Alingsås har
eventets allra första ljusdesigners uppdragits att
sätta ljus på å-rummet mellan Stora Torget och
Västra Ringgatan. Installationen är en gåva till
400-årsjubilerande Alingsås.
• I kommunens regi har Järtas Park byggts om
och ljussatts av Alingsås Energi Nät AB.
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visar på en ekonomisk obalans i organisationen
och det kommer krävas relativt stora anpassningar för att verksamheten ska kunna bedrivas inom
fastslagen ram för 2020.
Investeringar

Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund

Investeringar per augusti uppgår till 7,4 mnkr
med en helårsprognos på 7,8 mnkr jämfört med
budgeterade investeringar på 8,1 mnkr. Merparten av investeringarna avser nya fordon.

Ordf. Daniel Filipsson (M)

Förbundsdirektör: Börje Lindgren
Resultat och ställning
AVRF

201908-31

201808-31

201708-31

Verksamhetens kostnader (mnkr)

-39,4

-37,6

-36,7

-0,4

1,3

0,3

Resultat efter
finansiella poster (mnkr)
Soliditet (%)
Prognostiserat resultat efter
finansiella poster (helår i mnkr)

5,8 % 11,8 % 10,3 %
-0,5

0,0*

-0,5*

* Utfall helår

Räddningstjänstförbundet redovisar per den 31
augusti ett negativt resultat på -0,4 mnkr att jämföra med motsvarande period föregående år då
resultatet uppgick till ett positivt resultat om 1,3
mnkr. Resultat för hela 2018 uppgick till 36 tkr.
Prognosen för 2019 uppgår till ett underskott om
0,5 mnkr. Budgeten för helåret 2019 uppgick till
ett positivt resultat om 0,6 mnkr. Intäkterna avviker inte nämnvärt från budget.
Vad gäller kostnaderna är det framförallt köp av
administrativa tjänster från Alingsås kommun
som avviker negativt jämfört med budget samt
högre kostnader för konsulter och köp från andra
räddningstjänstförbund som insatser och larmsamarbeten.

Väsentliga händelser

• Förbundet har under året hanterat 551 händelser. Under samma period föregående år var siffran 610. Antalet långvariga räddningsinsatser
är också färre till antalet än under tidigare år,
trots att antalet brand i byggnad ökat jämfört
med såväl 2018 som 2017.
• En vädermässigt torr vår gjorde att skogsbrandssäsongen startade ovanligt tidigt och förbundet
stöttade annan räddningstjänst under en av de
omfattande markbränderna som härjade i april.
En gynnsam sommar bröt dock trenden och
antalet bränder i skog och mark är till antalet
färre än under samma period föregående år.
• Samverkan med ambulanssjukvården och polismyndigheten för att höja kompetens och
förmåga gällande pågående dödligt våld (PDV)
har fortsatt under året. Förbundet har även
fortsatt förberedelserna inför införandet av den
gränslösa räddningstjänsten inom Göteborgsregionen (GR). Ett intensivt utbildningsprogram
har genomförts för att skapa förutsättningar för
gemensam ledning i GR från oktober i år.

Negativa avvikelser avseende personalkostnader
beror främst på viss överbemanning på räddningsstationerna i Vårgårda och Sollebrunn samt höga
övertidskostnader. Höga övertidskostnader har
varit nödvändigt för att parera sjukskrivningar för
kritiska nyckelfunktioner.
Räddningstjänstförbundet konstaterar i sin delårsrapport att resultatet för perioden och prognosen
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Resultaträkning
Kommunen
Belopp i mnkr

Not

Verksamhetens intäkter

1,9

Verksamhetens kostnader

2,9

Verksamhetens nettokostnader
exkl avskrivningar
Avskrivningar

3

Verksamhetens nettokostnader

Budget
2019

Kommunkoncernen

Prognos 2
2019

31/8
2019

31/8
2018

31/8
2019

31/8
2018

713,1

430,3

401,6

695,0

655,4

-2 229,7

-2 960,5

-1 851,1

-1 770,5

-1 900,9

-1 823,7

-2 229,7

-2 247,4

-1 420,8

-1 368,9

-1 205,9

-1 168,3

-62,9

-61,0

-42,8

-40,8

-156,1

-136,9

-2 292,6

-2 308,4

-1 463,6

-1 409,7

-1 362,0

-1 305,2

1 307,7

1 266,2

1 307,7

1 266,2

Skatteintäkter

4

1 961,9

1 960,7

Generella statsbidrag och utjämning

5

413,8

431,9

289,1

244,6

289,1

244,6

83,1

84,2

133,2

101,1

234,8

205,6

41,8

34,1

17,3

9,0

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

6,9

44,7

53,0

Finansiella kostnader

7,9

-56,3

-46,0

-37,7

-33,0

-38,1

-34,0

71,5

91,2

137,3

102,2

214,0

180,6

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

50 | DELÅRSBOKSLUT 2019

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71,5

91,2

137,3

102,2

214,0

180,6
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Balansräkning
Kommunen
Belopp i mnkr

Not

Prognos
2 2019

31/8
2019

31/8
2018

31/8
2019

31/8
2018

10

3,7

3,6

2,4

3,6

2,4

11

864,9

839,9

759,5

4 741,9

4 531,1

11

111,9

100,9

99,1

138,9

133,0

12

92,8

83,7

84,5

6,0

12,4

1 073,3

1 028,1

945,5

4 890,4

4 678,9

1 092,6

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Budget
2019

Kommunkoncernen

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

1 092,6
4 847,3

Omsättningstillgångar
Förråd mm

13

53,7

35,0

50,8

52,0

64,7

Fordringar

14

3 376,5

3 373,5

3 345,3

239,6

220,3

Kortfristiga placeringar

15

664,3

664,3

656,4

664,3

656,4

Kassa och bank

16

573,2

598,7

645,3

599,3

645,3

Summa omsättningstillgångar

4 847,3

4 667,7

4 671,5

4 697,8

1 555,3

1 586,7

Summa tillgångar

5 939,9

5 741,0

5 699,7

5 643,3

6 445,7

6 265,6

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

17

Årets resultat

71,5

91,2

137,3

102,2

214,0

180,6

Övrigt eget kapital

775,8

801,6

801,7

705,1

1 251,4

1 080,3

Summa eget kapital

847,3

892,8

939,0

807,3

1 465,4

1 260,9

965,8

929,4

948,6

975,4

962,2

988,2

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

18

Andra avsättningar

19

Summa avsättningar

29,4

28,9

28,9

28,8

146,4

140,5

995,2

958,3

977,5

1 004,2

1 108,5

1 128,7

Skulder
Långfristiga skulder

20

2 470,2

2 301,4

2 905,7

2 560,7

2 914,3

2 562,0

Kortfristiga skulder

21

1 627,2

1 588,5

877,5

1 271,1

957,4

1 314,0

Summa skulder

4 097,4

3 889,9

3 783,2

3 831,8

3 871,7

3 876,0

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

5 939,9

5 741,0

5 699,7

5 643,3

6 445,7

6 265,6

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ingen
uppgift

Ingen
uppgift

7,2

0,4

7,5

2,7

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter

22

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har
tagits upp bland skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser

23
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Kassaflödesrapport
Kommunen
Belopp i mnkr

Not

Kommunkoncernen

Budget
2019

Prognos
2 2019

31/8
2019

31/8
2018

31/8
2019

31/8
2018

Årets resultat

71,5

91,2

137,3

102,2

214,0

180,6

Justering för av- och nedskrivningar

62,9

61,0

42,8

40,8

156,1

136,9

Den löpande verksamheten

Justering för gjorda avsättningar

24

Justering för resultat vid försäljning
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

25

0,0

0,0

0,0

-0,6

4,0

-0,6

0,0

-0,1

-0,1

-3,1

-6,5

-8,0

49,8

16,6

-0,5

29,8

-2,4

59,1

184,2

168,7

179,5

169,1

365,2

368,0

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-144,0

0,0

2,9

-15,8

10,8

22,1

Ökning/minskning förråd och varulager

Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital

-10,0

-2,0

16,6

-6,5

13,4

-8,4

Ökning/minskning kortfristiga skulder

-1,3

-14,3

-104,8

-68,6

-117,8

-118,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten

28,9

152,4

94,2

78,1

271,6

263,2

-162,9

-149,0

-84,7

-61,5

-278,0

-276,7

Investeringsverksamheten
Investering i anläggningstillgångar

26

Försäljning av anläggningstillgångar

0,0

0,1

0,1

0,5

9,4

28,7

Omklassificering och ej aktiverbara kostnader

0,0

-8,0

-8,0

0,0

-8,0

0,0

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-162,9

-156,9

-92,6

-61,0

-276,6

-248,0

20,3

19,2

15,6

13,7

15,6

13,7

144,0

0,0

0,0

50,0

6,9

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-48,5

-50,2

-26,5

-26,3

-26,5

-26,3

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Finansieringsverksamheten
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Utbetalning av pensioner
Förändring av långfristiga fordringar
Inköp av kortfristiga placeringar

0,0

0,0

0,0

-43,6

0,0

-43,6

Försäljning av kortfristiga placeringar

0,0

0,0

0,0

43,6

0,0

43,6

116,6

-30,2

-10,9

37,4

-4,0

37,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets kassaflöde

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

-17,4

-34,7

-9,3

54,5

-9,0

52,6

Likvida medel vid årets början

608,0

608,0

608,0

590,7

608,3

592,7

Likvida medel vid årets slut

590,6

573,3

598,7

645,3

599,3

645,3
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Noter
(mnkr)

Not 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter

Hyror och arrenden
Bidrag

Kommunen

Kommunkoncernen

31/8 2019

31/8 2018

31/8 2019

31/8 2018

16,5

14,5

177,5

201,1

136,3

131,3

141,3

136,2

32,4

32,1

359,7

309,7

187,7

183,0

216,0

183,8

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

31,3

31,1

33,7

32,1

Exploateringsintäkter

26,0

9,1

26,0

9,1

Realisationsvinster

0,1

0,4

6,6

5,5

Försäkringsersättningar

0,0

0,0

0,0

0,1

Övriga intäkter

0,0

0,0

3,4

11,0

Aktiverade egna arbeten

0,0

0,0

5,0

5,7

-274,3

-238,9

430,3

401,6

695,0

655,4

-1 030,0

-993,7

-1 110,3

-1 071,7

-62,4

-74,4

-67,2

-77,6

Elimineringar inom koncernen
Summa verksamhetens intäkter
Not 2 Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter

Pensionskostnader inklusive löneskatt
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

-5,6

-5,7

-46,5

-67,8

Bränsle, energi och vatten

-13,8

-12,1

-119,1

-111,2

Köp av huvudverksamhet

-309,8

-279,1

-354,0

-279,6

Lokal- och markhyror

-180,4

-167,0

-187,1

-171,8

Övriga tjänster

-108,2

-103,5

-116,7

-108,4

-52,4

-50,0

-52,4

-50,0

Lämnade bidrag
Realisationsförluster
Exploateringskostnader
Bolagsskatt
Övriga kostnader

0,0

0,0

-0,4

0,0

-5,4

-3,3

-5,4

-3,3

0,0

0,0

-3,6

-4,8

-83,1

-81,7

-112,5

-116,4

274,3

238,9

Elimineringar inom koncernen
Summa verksamhetens kostnader

-1 851,1

-1 770,5

-1 900,9

-1 823,7

-1,0

-2,2

-1,0

-2,2

Avskrivningar byggnader och anläggningar

-21,8

-19,6

-130,0

-111,4

Avskrivningar maskiner och inventarier

-20,0

-19,0

-25,1

-23,3

Not 3 Avskrivningar

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar

Nedskrivningar
Summa avskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

-42,8

-40,8

-156,1

-136,9
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(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

31/8 2019

31/8 2018

31/8 2019

31/8 2018

1 319,7

1 271,4

1 319,7

1 271,4

1,8

0,0

1,8

0,0

-13,8

-5,2

-13,8

-5,2

1 307,7

1 266,2

1 307,7

1 266,2

206,0

188,3

206,0

188,3

Kommunal fastighetsavgift

51,6

49,9

51,6

49,9

Bidrag för LSS-utjämning

28,8

22,3

28,8

22,3

-24,9

-31,5

-24,9

-31,5

19,2

4,3

19,2

4,3

Not 4 Skatteintäkter

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

Inkomstutjämning

Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/-avgift
Generella statsbidrag
Summa generella statsbidrag och utjämning
Not 6 Finansiella intäkter

Utdelningar på aktier och andelar

8,4

11,3

8,4

11,3

289,1

244,6

289,1

244,6

2,8

3,5

2,8

3,5

Ränteintäkter

26,0

26,0

26,3

26,4

Övriga finansiella intäkter

13,0

4,6

Elimineringar inom koncernen
Summa finansiella intäkter

13,1

4,6

-24,9

-25,5

41,8

34,1

17,3

9,0

Räntekostnader

-16,3

-14,1

-41,4

-40,4

Ränta på pensionsavsättningar

-21,1

-18,4

-21,3

-18,6

-0,3

-0,5

-0,3

-0,5

24,9

25,5

-37,7

-33,0

-38,1

-34,0

Övriga finansiella intäkter per 31/8 2019 består av orealiserade vinster
för kortfristiga placeringar. För 2018 har justering skett med +1,9
mnkr 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
Not 8 Extraordinära poster

Inga extraordinära poster finns.
Not 9 Jämförelsestörande poster

Inga jämförelsestörande poster finns.
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(mnkr)

Kommunen
31/8 2019

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde

Kommunkoncernen

31/8 2018

31/8 2019

31/8 2018

30,1

27,4

30,1

27,4

-26,5

-25,0

-26,5

-25,0

Ackumulerade värdeförändringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Bokfört värde

3,6

2,4

3,6

2,4

5 år

5 år

5 år

5 år

4,3

3,5

4,3

3,5

Årets investeringar

0,3

0,0

0,3

0,0

Utrangeringar och avyttringar

0,0

0,0

0,0

0,0

- Anskaffningsvärde

0,0

0,0

0,0

0,0

- Ackumulerade avskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-1,0

-2,1

-1,0

-2,1

Övriga förändringar

0,0

1,0

0,0

1,0

Redovisat värde vid årets slut

3,6

2,4

3,6

2,4

1 212,6

1 100,5

6 810,4

6 411,8

-368,7

-336,8

-2 061,5

-1 875,6

-4,0

-4,2

-7,0

-5,1

839,9

759,5

4 741,9

4 531,1

0-50 år

0-50 år

0-50

0-50 år

784,5

734,9

4 400,8

4 437,1

69,4

45,2

383,3

149,9

Ackumulerade avskrivningar

Avskrivningstid
Redovisat värde vid årets början

Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade värdeförändringar
Bokfört värde
Avskrivningstid
Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Utrangeringar och avyttringar

0,0

-0,1

-2,8

-23,1

Anskaffningsvärde

0,0

-1,1

-5,8

-23,5

Ackumulerade avskrivningar

0,0

1,0

-3,0

0,4

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,4

0,0

Årets avskrivningar

-21,8

-19,6

-130,5

-111,4

Övriga förändringar

7,8

-0,9

90,8

78,6

839,9

759,5

4 741,9

4 531,1

370,8

370,9

465,9

461,1

-267,6

-269,6

-324,7

-325,9

-2,3

-2,2

-2,3

-2,2

100,9

99,1

138,9

133,0

Redovisat värde vid årets slut
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade värdeförändringar
Bokfört värde
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(mnkr)

Kommunen

Kommunkoncernen

31/8 2019

31/8 2018

31/8 2019

31/8 2018

3-10 år

3-10 år

3-10 år

3-10 år

105,7

101,2

141,0

135,9

15,0

16,3

22,7

19,8

0,0

0,0

-0,4

-0,2

Anskaffningsvärde

0,0

0,0

-2,3

-0,2

Ackumulerade avskrivningar

0,0

0,0

-1,9

0,2

Årets nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Återförda nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-20,0

-19,0

-24,7

-23,3

Övriga förändringar

0,2

0,6

0,2

0,6

100,9

99,1

138,9

133,0

forts. Not 11 Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningstid

Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Utrangeringar och avyttringar

Redovisat värde vid årets slut
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

Värdepappersinnehav
Aktier Kommentus

0,1

0,1

0,1

0,1

Andelar Kommuninvest

1,0

1,0

1,0

1,0

76,2

76,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,1

77,3

77,3

1,3

1,2

Aktier Alingsås Rådhus AB
Övriga andelar
Redovisat värde vid året slut
Långfristiga fordringar
Kommuninvest

4,7

4,7

4,7

4,7

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

1,7

2,5

0,0

0,0

Uppskjuten skattefordran

0,0

0,0

0,0

6,5

Redovisat värde vid årets/delårets slut

6,4

7,2

4,7

11,2

83,7

84,5

6,0

12,4

Elcertifikat

0,0

0,0

12,3

0,3

Utsläppsrätter

0,0

0,0

2,0

1,9

Övrigt förråd

2,1

1,2

2,3

10,5

Industrimark

10,3

12,4

12,7

14,8

Bostadsmark

21,9

36,5

21,9

36,5

Not 13 Förråd m.m.

Förråd, varulager

Exploateringsverksamhet

Osålda tomter

0,7

0,7

0,7

0,7

Pågående arbete för annans räkning

0,0

0,0

0,2

0,0

Redovisat värde vid årets/delårets slut

35,0

50,8

52,0

64,7
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(mnkr)

Not 14 Fordringar

Kundfordringar

Statsbidragsfordringar/skattefordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar

Kommunen

Kommunkoncernen

31/8 2019

31/8 2018

31/8 2019

31/8 2018

17,3

18,5

42,9

29,4

21,0

18,8

23,6

24,8

134,9

142,7

153,5

166,1

3 200,3

3 165,3

Elimineringar inom koncernen
Redovisat värde vid årets/delårets slut
Not 15 Kortfristiga placeringar

Lannebo Likviditet

SPP Företagsobligationsfond

3 373,5

3 345,3

3 249,0

3 209,1

-3 229,5

-3 209,1

239,6

220,3

81,9

81,5

81,9

81,5

123,0

121,4

123,0

121,4

Nordea FRN Fund

22,1

22,0

22,1

22,0

Simplicity Likviditet

151,0

150,3

151,0

150,3

SPP Grön Obligationsfond

45,7

44,9

45,7

44,9

Öhmans Företagsobligationsfond AB

48,0

46,8

48,0

46,8

Öhman FRN-Fond SEK A

91,6

90,6

91,6

90,6

Spiltan Räntefond Sverige

41,2

40,7

41,2

40,7

Nordea Inst Företagsobligationsfond

21,8

20,3

21,8

20,3

Simplicity Företagsobligationsfond

30,7

30,1

30,7

30,1

Stora Bältförbindelsen, obligation
Redovisat värde vid årets/delårets slut

7,3

7,8

7,3

7,8

664,3

656,4

664,3

656,4

595,3

641,9

595,3

641,9

Jämförelsetal per 2018-08-31 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 not 27, Redovisningsprinciper.
Not 16 Kassa och bank

Koncernkonto

Kassa och bank

3,4

3,4

4,0

3,4

598,7

645,3

599,3

645,3

Ingående eget kapital

772,8

698,2

1 222,5

1 073,4

Årets resultat

137,3

102,2

214,0

180,6

28,9

6,9

28,9

6,9

939,0

807,3

1 465,4

1 260,9

Totalt
Not 17 Eget kapital

Justering eget kapital
Redovisat värde vid årets slut
Justering av eget kapital för 2019 på 28,9 mnkr avser återföring av skuld
för integrationsfond (22,2 mnkr), intäktsföring av bidrag för Åmanska
parken (2,6 mnkr) samt värdering till verkliga värden (marknadsvärde)
avseende kortfristiga placeringar (4,1 mnkr), totalt 28,9 mnkr. Återföring
av skuld för integrationsfond 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 not 27 Redovisningsprinciper. Effekten innebar att årets resultat 2018 för både
kommun och kommunkoncern ökade med 1,9 mnkr.
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Kommunen

Kommunkoncernen

31/8 2019

31/8 2018

31/8 2019

31/8 2018

134,7

125,9

147,2

125,9

10,5

10,9

11,0

10,9

Sänkning av diskonteringsränta

0,0

0,0

0,2

0,0

Nyintjänad pension

7,4

9,6

7,7

9,6

Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsatt till pensioner inklusive särskilda beslut
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Varav

Ränte- och basbeloppsuppräkning

3,9

2,6

3,9

2,6

Ändring av försäkringstekniska grunder

0,0

0,0

0,0

0,0

Pension till efterlevande

0,3

0,0

0,3

0,0

Övrig post

-1,1

-1,3

-1,1

-1,3

Årets utbetalningar

-2,8

-1,7

-2,9

-1,7

1,8

2,2

2,0

2,2

144,2

137,3

157,3

137,3

807,2

838,6

807,2

851,5

18,7

21,5

18,7

21,5

0,0

0,0

0,0

0,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0

17,0

15,7

17,0

15,8

Aktualisering

0,0

0,0

0,0

0,0

Övrig post

1,7

5,8

1,7

5,8

-23,7

-24,5

-23,7

-24,6

-1,1

-0,8

-1,1

-0,8

801,1

834,8

801,1

847,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning

Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning
Ingående pensionsbehållning förtroendevalda

3,4

2,7

3,4

2,7

-0,2

0,4

-0,2

0,4

Ränte- och basbeloppsuppräkning

0,1

0,1

0,1

0,1

Löneskatt

0,0

0,1

0,0

0,1

Utgående pensionsbehållning

3,3

3,3

3,3

3,3

Andra pensionsavsättningar

0,0

0,0

0,5

0,0

Summa avsatt till pensioner

948,6

975,4

962,2

988,2

Aktualiseringsgrad

96,0%

96,0%

96,0%

96,0%

Nya förpliktelser under året

Not 19 Andra avsättningar

Avsatt för återställande av deponi
Redovisat vid årets början

16,6

17,1

16,6

17,1

Nya avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Ianspråktagna avsättningar

0,0

-0,6

0,0

-0,6

Outnyttjade belopp som återförts

0,0

0,0

0,0

0,0

16,6

16,5

16,6

16,5

Utgående avsättning
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Kommunen

Kommunkoncernen

31/8 2019

31/8 2018

31/8 2019

31/8 2018

Redovisat vid årets början

7,3

7,3

7,3

7,3

Nya avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Ianspråktagna avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

forts. Not 19 Andra avsättningar

Avsatt för bidrag till infrastruktursatsningar

Outnyttjade belopp som återförts

0,0

0,0

0,0

0,0

7,3

7,3

7,3

7,3

Redovisat vid årets början

5,0

5,0

5,0

5,0

Nya avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Ianspråktagna avsättningar

0,0

0,0

0,0

0,0

Outnyttjade belopp som återförts

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

0,0

0,0

41,6

54,3

Utgående avsättning
Avsatt för övrigt

Utgående avsättning
Avsatt för uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt hänförlig till
Fastigheter
Underskott

0,0

0,0

-3,5

0,0

Obeskattade reserver

0,0

0,0

79,6

76,6

Övrigt

0,0

0,0

-0,2

-19,2

0,0

0,0

117,5

111,7

28,9

28,8

146,4

140,5

3 395,9

2 931,0

3 395,9

2 931,0

Utgående avsättning
Summa andra avsättningar
Not 20 Långfristiga skulder

Lån i banker och kreditinstitut

Ingående lån i banker och kreditinstitut
Förändring lån under året

0,0

50,0

6,9

-456,1

-596,0

-506,1

-596,0

0,0

2 799,9

2 474,9

2 806,8

2 474,9

12,8

9,2

12,8

13,5

8,2

1,1

9,9

0,0

Ackumulerade upplösningar av investeringsbidrag

-0,7

-0,4

-0,8

-2,4

Återförda investeringsbidrag

-2,6

0,0

-2,5

0,1

Utgående skuld investeringsbidrag

17,7

9,9

19,4

11,2

75,0

56,9

75,0

56,9

Redovisas som kortfristig skuld
Utgående lån i banker och kreditinstitut
Investeringsbidrag
Ingående skuld investeringsbidrag
Skuldförda investeringsbidrag under året

Anslutningsavgifter
Ingående skuld anslutningsavgifter

7,4

12,6

7,4

12,6

Ackumulerade upplösningar av anslutningsavgifter

Skuldförda anslutningsavgifter under året

-2,3

-1,8

-2,3

-1,8

Utgående skuld anslutningsavgifter

80,1

67,7

80,1

67,7
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Kommunen
31/8 2019

Kommunkoncernen

31/8 2018

31/8 2019

31/8 2018

forts. Not 20 Långfristiga skulder

Genomsnittlig upplösningstid anslutningsavgifter
Investeringsfond VA
Ingående skuld investeringsfond

8,1

8,3

8,1

8,3

Avsatt till investeringsfond under året

0,0

0,0

0,0

0,0

Ackumulerade upplösningar investeringsfond

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Utgående skuld investeringsfond VA

8,0

8,2

8,0

8,2

2 905,7

2 560,7

2 914,3

2 562,0

Summa långfristiga skulder

Avseende räntebindningstid fördelar sig lånen enligt följande:
Räntebindning
tkr

2019-08-31

Andel

0-1 År

596 000

17,5%

1-2 År

569 000

16,7%

2-3 År

790 000

23,3%

3-4 År

698 000

20,6%

4-5 År

617 900

18,2%

Överstigande 5 år

125 000

3,7%

3 395 900

100%

Summa skulder till kreditinstitut

Avseende kapitalbindning fördelar sig lånen enligt följande:
Kapitalbindning
tkr

2019-08-31

Andel

0-1 År

596 000

17,5%

1-2 År

569 000

16,7%

2-3 År

790 000

23,3%

3-4 År

698 000

20,6%

4-5 År

617 900

18,2%

Överstigande 5 år
Summa skulder till kreditinstitut

125 000

3,7%

3 395 900

100%

Säkringsredovisning
Alingsås kommun har per delårsbokslut 2019 inga räntederivat
och tillämpar således inte säkringsredovisning.
Finansriktlinjer
För att kunna införa gemensam finanshantering har nya finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern med tillhörande
tillämpningsanvisningar antagits (KF § 233, 2017-11-29). Finansriktlinjerna utgör ett ramverk från kommunfullmäktige i syfte
att ange övergripande målsättningar och principer för finansverksamheten inom kommunkoncernen. Finansriktlinjerna omfattar hela Alingsås kommunkoncern med avgränsningen att de
kommunala bolagen ska fastställa riktlinjer som i tillämpliga delar
baseras på denna.
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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
Införandet av gemensam finanshantering innebär att all upplåning i kommunkoncernen ska samordnas och utföras genom
ekonomiavdelningen i Alingsås kommun. Med upplåning avses
alla former av finansiering och kreditlöften. Extern upplåning ska
ske av 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.
Energiderivat
Alla köp av energiderivat som görs i prissäkringssyfte, antingen
för produktion eller för försäljning till slutkund redovisas i samband med att kontraktet går i leverans och påverkar därmed
enbart inköpspriset på den volym energi som säkrats. Dessa
energiderivat utgör således inte finansiella instrument.
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Kommunen

Not 21 Kortfristiga skulder

Skulder till kommunala bolag

Personalens skatter och avgifter
Interimsskulder
Leverantörsskulder
Semester- och övertidsskuld
Skulder till staten
Övriga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Kommunkoncernen

31/8 2019

31/8 2018

31/8 2019

31/8 2018

10,5

36,8

3 223,8

3 203,0

58,8

57,0

64,1

61,5

137,1

145,9

168,0

168,7

54,1

42,9

79,4

67,7

-16,2

-8,6

-13,1

10,2

32,0

24,4

0,0

24,3

5,2

51,7

68,6

66,7

596,0

921,0

596,0

921,0

-3 229,5

-3 209,1

877,5

1 271,1

957,4

1 314,0

Elimineringar inom koncernen
Summa kortfristiga skulder
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

6,9

0,0

Kommunalt förlustansvar Egnahem

0,2

0,3

0,2

0,3

Not 23 Övriga ansvarsförbindelser

Övriga förbindelser

0,1

0,1

0,4

2,4

Summa övriga ansvarsförbindelser

7,2

0,4

7,5

2,7

0,0

0,0

-0,5

0,0

Not 24 Justering för gjorda avsättningar

Avsättning för pensioner
Uppskjuten skatt

0,0

0,0

-3,5

0,0

Ianspråktagna avsättningar

0,0

-0,6

0,0

-0,6

Summa justering för gjorda avsättningar

0,0

-0,6

-4,0

-0,6

29,2

32,7

29,2

32,7

Not 25 Ej likviditetspåverkande poster

Pensioner som inte är likvidpåverkande
Löneskatt på skuldförändringen

Periodiserade anslutningsavgifter och investeringsbidrag
Värderegleringar finansiella placeringar
Utrangering
Nyttjade pengar från integrations- och innovationsfonden
Övrigt
Summa ej likviditetspåverkande poster

0,7

1,6

0,7

1,6

-3,2

-2,2

-3,2

23,8

-12,8

-1,5

-12,8

-1,5

0,0

0,0

0,3

-0,1

-14,4

0,0

-14,4

0,0

0,0

-0,8

-2,2

2,6

-0,5

29,8

-2,4

59,1
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Kommunen

Not 26 Investering i anläggningstillgångar

Expansionsinvesteringar
Imageinvesteringar

31/8 2019

31/8 2018

22,8

20,4

0,0

0,0

Reinvesteringar

42,7

32,8

Anpassningsinvesteringar

19,2

8,3

Summa investering i anläggningstillgångar

84,7

61,5

Not 27 Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i årsredovisning 2018 med undantag av att kommunens kortfristiga placeringar numera värderas
till verkligt värde, vilket är en konsekvens av 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 R12 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.
Väsentliga avsteg från gällande lagstiftning
Likt 2018 sker ett väsentligt avsteg från gällande lagstiftning.
Alingsås kommun övergick i samband med delårsbokslutet 2017
till att redovisa pensionsförpliktelserna enligt fullfondsmodellen,
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vilket innebär att ansvarsförbindelsen lyfts in i balansräkningen
som en avsättning. I enlighet med 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. 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. Vid upprättande av årsredovisning 2019 avser
kommunen att likt tidigare år redovisa en jämförande uppställning enligt blandmodell respektive fullfondsmodell i syfte att visa
på skillnaderna.
I övrigt har inga andra redovisningsprinciper ändrats. För
övriga redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisning 2018.
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Driftuppföljning
KF:s budget
2019

Prognos 2
2019

Avvikelse
prognos/
budget

Delårsbokslut
2019

Delårsbokslut
2018

Vård- och omsorgsnämnden

0,0

-18,0

-18,0

-10,1

-0,1

Socialnämnden

0,0

-14,7

-14,7

-1,3

-0,6

Kultur- och utbildningsnämnden

0,0

-0,7

-0,7

7,4

12,8

Barn- och ungdomsnämnden

0,0

1,6

1,6

32,5

29,8

Miljöskyddsnämnden

0,0

0,0

0,0

1,9

2,0

Samhällsbyggnadsnämnden

0,0

-1,4

-1,4

2,0

1,4

Kommunstyrelsen

0,0

2,1

2,1

13,7

12,7

Exploatering

0,0

14,5

14,5

16,7

-1,8

Överförmyndarnämnden

0,0

0,4

0,4

0,1

0,5

Summa skattefinansierad verksamhet

0,0

-16,4

-16,4

62,9

56,7

Avfall

0,0

0,0

0,0

-4,3

1,2

VA

0,0

-1,9

-1,9

-0,9

0,0

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

0,0

-1,9

-1,9

-5,2

1,2

Finansieringen

71,5

109,5

38,0

79,5

42,4

Totalt kommunen

71,5

91,2

19,7

137,2

100,3

Nämnd

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

Driftredovisning – totalt
Årets samlade prognos uppgår till 91,2 mnkr, vilket är en positiv budgetavvikelse om 19,7 mnkr.
Kommunens skattefinansierade verksamheter
prognosticerar en negativ budgetavvikelse om
-16,4 mnkr. De avgiftsfinansierade verksamheterna, det vill säga VA och avfall, prognosticerar en
negativ budgetavvikelse om -1,9 mnkr.
Nämnderna prognosticerar för perioden ett
samlat underskott om -30,9 mnkr, exkluderat
exploateringsverksamheten. Nämndernas prognosticerade underskott (exklusive exploatering)

försämras mot det underskott som prognosticerades i vårbokslutet 2019 med 9,1 mnkr. Underskottet återfinns i synnerhet hos vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och kultur- och
utbildningsnämnden.

Skattefinansierade verksamheter (prognosticerad budgetavvikelse -16,4 mnkr)
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett utfall
om -10,1 mnkr i underskott till och med augusti.
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Vård- och omsorgsnämnden antog i februari en
handlingsplan med årseffekt om 25,0 mnkr där
full effekt inte väntas uppnås 2019. Jämförs delårsboksluten 2019 och 2018 försämras utfallet
med cirka 10,0 mnkr.
Prognosen per helår är ett underskott om
-18,0 mnkr vilket är en försämring av prognosen
om 3,0 mnkr jämfört med vårbokslutet. Försämringen förklaras av ett nytt LSS-boende som
öppnar i september. Därtill förskjuts införandet
av den statliga satsning som avsåg att låta andning och sondmatning utgöra grundläggande
behov som ger rätt till assistansersättning. Den
uteblivna satsningen innebär en försämring av
prognosen.

gymnasiet som under höstterminen förväntas bli
mer kostnadsintensivt jämfört med första halvåret 2019 samt att handlingsplan för AME inte
uppnås. Till detta utgör Nolhaga Parkbad en del
av den negativa prognosen.

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett
utfall på 7,4 mnkr fram till augusti som främst
förklaras av en positivt bidragande säsongsvariation i semesterlöneskulden om 9,1 mnkr. Exkluderas semesterlöneskulden redovisas ett utfall för
nämnden på -1,7 mnkr. Jämfört med motsvarande period 2018 redovisas en försämring av utfallet
på 5,4 mnkr som främst förklaras av underskott
i nämndens nya verksamheter Nolhaga Parkbad
och Arbetsmarknadsenheten (AME) som samlat
backar 3,2 mnkr per augusti.
Prognosen per helår är ett underskott om -0,7
mnkr som inkluderar ökade schablonintäkter för
ensamkommande, volymökningar vid Alströmer-

Samhällsbyggnadsnämnden
redovisar
ett
överskott om 2,0 mnkr vid delårsbokslutet. Säsongsvariationer gör dock att utfallet för perioden
januari till augusti inte är rättvisande. Som exempel tillkommer vinterväghållning i november till
mars och parkentreprenaden ligger till stor del
under sommarhalvåret.
Prognosen för utfallet 2019 är ett underskott
om -1,4 mnkr som är en försämring mot vårbokslutets prognos för året på 0,9 mnkr. Lägre
intäkter inom bygglovsverksamheten prognosticeras till följd av en lagändring som trädde i kraft
1 januari 2019. Lagändringen innebär en rabatt
på bygglovsavgiften om handläggningstiden över-

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett
överskott om 32,5 mnkr till och med augusti.
Prognos per helår är ett överskott om 1,6 mnkr.
Anledningen till att prognosen är sämre än utfallet förklaras främst av semesterlöneskulden som
tillfälligt påverkar utfallet positivt. Exkluderas
denna effekt uppgår utfallet per augusti till 7,7
mnkr. Resterande differens mellan prognos och
utfall exklusive semesterlöneskuld förklaras av
högre lokalhyror till hösten, löneökningar från
Socialnämnden redovisar ett underskott om -1,3 april, anpassningar av personal till volymökningar
mnkr till och med augusti. I vårbokslutet redovi- i skolan samt köp av tjänster för volymökningar i
sades ett underskott om -6,4 mnkr. Delårsbokslu- fristående skolor och förskolor.
tets utfall är en försämring om cirka 0,7 mnkr
jämfört med delårsbokslutet 2018.
Miljöskyddsnämnden redovisar ett överskott om
Prognosen per helår är ett underskott om -14,7 1,9 mnkr till och med augusti. Utfallet förklaras
mnkr vilket är en försämring mot vårbokslutets bland annat av lägre personalkostnader till följd
helårsprognos som uppgick till -6,9 mnkr och av vakanser och kostnader för konsulttjänster som
maj månads prognos som efter beviljande ur tillkommer senare under året. Intäkterna är något
flyktingfond om 6 mnkr uppgick till -1,6 mnkr. lägre än linjärt periodiserad budget och beror på
Tidigare beslutad handlingsplan tog främst sikte debitering som sker först när flertalet pågående
på reducering av kostnader för köpta vårdplatser, ärenden avslutas eller går till beslut.
men med en önskad effekt som hittills uteblivit.
Prognos per helår är i linje med budget och den
Ny föreslagen handlingsplan tar sikte på 2020 prognos som presenteras i samband med vårbokslutet.
och 2021.
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skrider tio veckor. Även personalkostnader väntas
bli 4,6 mnkr lägre än budgeterat på grund av
vakanser.

fallsverksamheten prognosticerar en negativ avvikelse mot budget på -1,3 mnkr. Om utfallet vid
2019 års utgång hamnar i linje med nuvarande
prognos kommer skulden till abonnenterna då att
uppgå till 0,0 mnkr. Den stora avvikelsen mellan
årets prognos och utfallet för bokslutsperioden
förklaras främst av stora säsongsvariationer.
VA prognosticerar ett underskott för 2019 som
uppgår till -4,1 mnkr före reglering till avgiftskollektivet. Prognosen är 2,1 mnkr sämre än budget. Den befintliga skulden till abonnenterna är
för liten för att täcka detta underskott och VAverksamheten prognosticerar ett negativt utfall på
-1,9 mnkr. Detta är en försämring mot vårbokslutet vars prognos var i linje med budget.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för
bokslutsperioden som uppgår till 13,7 mnkr. Utfallet uppgick till 3,6 mnkr i vårbokslutet. Den
främsta förklaringen till överskottet är låga personalkostnader under årets två första tertial i förhållande till sista tertialen samt större kostnadsposter
som faller ut under tredje tertialen. Bland dessa
kostnadsposter finns större delen av 400-årsjubileet, bidrag samt upplupna semesterlöner. Kostnadsposterna förväntas sänka utfallet under årets
fyra sista månader.
Prognosen för helåret förbättras mot vårbokslutet med 0,7 mnkr och uppgår till 2,1 mnkr.
Finansieringen (prognosticerad
Exploatering inklusive tomtförsäljningar redo- budgetavvikelse + 38 mnkr)

visar ett överskott om 16,7 mnkr för bokslutsperioden. Utfallet för samma period föregående
år uppgick till -1,8 mnkr. Intäkterna uppgår till
26,9 mnkr vilket är 26,2 mnkr högre än samma
period 2018. Denna avvikelse förklaras av att
tomtförsäljningar fram till 2018 redovisats under finansieringsverksamheten men från och med
2019 redovisas under exploatering.
Prognos per helår är ett utfall om 14,5 mnkr.
Orsaken till att prognos och utfall avviker från
budget beror på att nettovinster från tomtförsäljning inte budgeteras.

Finansieringen redovisar ett utfall om 79,5 mnkr
per augusti vilket är högre än samma period föregående år (42,4 mnkr). Prognos per helår för
finansieringen uppgår till 109,5 mnkr vilket är 38
mnkr högre än budgeterat. Den positiva prognosen förklaras främst av orealiserade vinster i värdepapper (13 mnkr), förbättrad skatteprognos (17
mnkr) samt ny pensionsprognos (10 mnkr).

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott
om 0,1 mnkr för bokslutsperioden.
Prognos per helår är ett utfall om 0,4 mnkr.
Detta är en förbättring mot vårbokslutets prognos
som var i linje med budget. Förbättringen mellan
boksluten förklaras av lägre utbetalning av arvoden
för ställföreträdarskap som nämnden finansierar
än vad som tidigare ingått i prognosunderlaget.

Avgiftsfinansierade verksamheter
(prognosticerad budgetavvikelse -1,9 mnkr)
Avfalls utfall för bokslutsperioden uppgår till -4,5
mnkr före reglering till avgiftskollektivet. Av-
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Investeringsuppföljning
De skattefinansierade verksamheternas investe- getar som uppgår till 63,1 mnkr. Total investeringsbudget uppgår till 99,8 mnkr 2019. Därtill ringsbudget för 2019 uppgår till 162,9 mnkr.
kommer VA, respektive Avfalls investeringsbudBudget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
prognos/
budget

Delårsbokslut
2019

Delårsbokslut
2018

Vård- och omsorgsnämnden

3,3

3,1

0,2

0,7

0,8

Socialnämnden

1,5

1,2

0,3

0,4

1,1

Kultur- och utbildningsnämnden

6,0

6,0

0,0

2,1

3,5

Barn- och ungdomsnämnden

4,1

4,1

0,0

2,2

2,1

Miljöskyddsnämnden

0,7

0,7

0,0

0,2

0,0

Samhällsbyggnadsnämnden

46,3

37,9

8,3

26,6

10,2

Kommunstyrelsen

38,1

23,1

15,0

11,5

8,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,8

76,1

23,9

43,7

26,3

4,9

3,4

1,5

0,9

6,4

VA

58,2

69,6

-11,4

40,1

28,8

Summa avgiftsfinansierad verksamhet

63,1

73,0

-9,9

41,0

35,2

162,9

149,1

14,0

84,7

61,5

Nämnd

Överförmyndarnämnden
Summa skattefinansierad verksamhet
Avfall

Totalt kommunen

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

Investeringsutgifterna per augusti 2019 uppgår
till 84,7 mnkr vilket är 23,2 mnkr mer än per
augusti 2018.

Skattefinansierade verksamheter
(prognos per helår 76,1 mnkr)
De skattefinansierade verksamheternas investeringsbudget uppgår till 99,8 mnkr och prognos
per helår uppgår till 76,1 mnkr. Samtliga nämnder förutom kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och
socialnämnden prognosticerar att använda sitt
investeringsutrymme.
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Vård- och omsorgsnämndens prognosticerar ett
investeringsutfall på 3,1 mnkr vilket är 0,2 mnkr
under tilldelad budget för helåret 2019. Denna
prognos baseras på att investeringar kommer att
ske i större utsträckning under årets sista fyra månader. Fram till augusti har 0,7 mnkr av investeringsbudgeten använts.
Socialnämnden prognosticerar att använda 1,2
mnkr av tilldelad budget på 1,5 mnkr. Investeringar som planeras under året är brandsäkerhets- och arbetsmiljöåtgärder samt vidare åtgärder hänförda till integrering lås-/larmsystem och
uppsättning av cykelställ på Sidenvägen.
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Kultur- och utbildningsnämndens prognos för
helåret 2019 är ett utfall enligt budget på 6 mnkr.
Fram till och med augusti uppgår utfallet till 2,1
mnkr. Summan för hittills beviljade investeringar
uppgår till 5,5 mnkr. Resterande 0,5 mnkr beslutas fortlöpande under året efter verksamheternas
prioritetsordning och behov.
Barn- och ungdomsnämnden har fram till augusti använt 2,2 mnkr av sina investeringsmedel.
Total investeringsbudget uppgår till 4,1 mnkr
med en prognos för årets utfall som är i linje med
budgeterade medel. Nämndens investeringsplan
innebär att merparten av investeringarna görs under senare delen av året.
Miljöskyddsnämnden har använt investeringsmedel om 0,2 mnkr och prognosticerar ett utfall
i nivå med budget 2019. Trots prognosen råder
dock viss osäkerhet sett till slutleverans av investeringen i form av inköpt ärendehanteringssystem. Förhoppningen är slutleverans under hösten.
Samhällsbyggnadsnämnden prognosticerar ett
investeringsutfall på 8,3 mnkr under tilldelad
budget vilket till stora delar beror på att planeringsresurser saknats inom park- och naturverksamheten. Utfallet per augusti 2019 är 16,4 mnkr
högre än motsvarande period 2018. Investeringsprojekt är dock svåra att jämföra mellan åren då
många projekt varierar över tiden.
Kommunstyrelsen prognosticerar ett utfall på
23,1 mnkr vilket är 15,0 mnkr under budget 2019
och beror på lägre expansionsinvesteringar och reinvesteringar i fastigheter. Investeringsutgifterna
uppgår till 11,5 mnkr per augusti 2019 vilket är
2,9 mnkr högre än motsvarande period 2018 och
5,5 mnkr högre än utfallet per april 2019.

Avgiftsfinansierade verksamheter
(prognos per helår 73,0 mnkr)
De avgiftsfinansierade verksamheternas budget
uppgår till 63,1 mnkr. Prognos per helår är ett
utfall om 73,0 mnkr.

Avfallsverksamheten prognosticerar ett utfall
på 3,4 mnkr som är 1,5 mnkr under budget. Avvikelsen förklaras främst av en lägre prognos än
budget för fordonsinvesteringar. Investering i nya
fordon och kärl utgör en stor del av årets investeringar.
VA-verksamheten prognosticerar ett utfall på
69,6 mnkr som är 11,4 mnkr över budget. Utfallet
per augusti 2019 är 11,3 mnkr högre än motsvarande period 2018. Jämförbarheten mellan åren
är dock svår eftersom investeringsprojekt i form
av antal och omfattning varierar mellan åren. En
förklaring till differensen mellan åren är reinvesteringar som avviker 6,7 mnkr vilket bland annat
förklaras av ökat ledningsunderhåll och ombyggnaden av rötkammaren på reningsverket Nolhaga.
Anpassningsinvesteringar är 6,2 mnkr högre för
perioden januari till augusti 2019 i förhållande
till motsvarande period 2018. Expansionsinvesteringar var 1,6 mnkr lägre för perioden januari till
augusti jämfört samma period föregående år.
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