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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.”
Kommunens vision är grundbulten i arbetet vi gör tillsammans i Alingsås. Den ska genomsyra alla
verksamheter och vara känd för alla medarbetare. Visionen utgör den långsiktiga styrningen och
gemensamma riktningen för hela kommunen.
De fem fokusområdena är:

Vackra miljöer

Livskvalitet

Tillsammans

Omställning

Experimentlust
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Måluppfyllelse

Prioriterade mål
De prioriterade målen med tillhörande indikatorer pekar ut den politiska målsättningen för
utvecklingen av kommunens verksamheter. I kommunens budget 2020-2022 har kommunfullmäktige
pekat ut fem mål med tillhörande indikatorer för att mäta måluppfyllelsen. Indikatorerna har ett
målvärde som beskriver vilket resultat som ska uppnås för att uppfylla de prioriterade målen.
Samtliga nämnder har brutit ned kommunens prioriterade mål och indikatorer till egna mål 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 de senast
tillgängliga utfallen för kommunens indikatorer. I de flesta fall är dessa från 2019, ingångsvärdena i
kommunens budget 2020-2022 är dock från 2018. En kortare redogörelse per indikator görs också av
kommunens samlade åtgärder under 2020 i syfte att uppnå målet. Samtliga indikatorer följs dock
upp först i årsbokslutet då de är mått som i de flesta fall endast har årsvisa utfall. De utfall som
eventuellt finns till tidpunkten för delårsbokslutet redovisas dock nedan.
Indikatorernas nuläge vid delårsbokslutet bedöms utifrån följande signalfärger:
Ej uppfyllt
Delvis uppfyllt
Helt uppfyllt
Kan inte bedömas
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Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Mål
2020

Bedömning

1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv
Företagsklimat (Insikt) – Totalt (NKI 1-100)

63

59

i.u.

64

Kommentar: Senaste utfallet för uppföljande nyckeltal är från 2019. Då minskade
företagarnas upplevelse av kommunens företagsklimat från 63 till 59, vilket
återigen placerar kommunen på en låg nivå från att ha befunnit sig på en (enligt
SKR) godkänd nivå. Det är framför allt inom myndighetsområdena bygglov och
miljö som resultaten sjunkit.
Kommunen har under 2020 prioriterat frågan om företagsklimatet. För att öka
företagarnas nöjdhet med företagsklimatet har bland annat ett större projekt som
dragit igång med att påbörja framtagandet av ett näringslivsstrategiskt program
för hela kommunen, som kommer att fortgå under hösten. Därutöver har berörda
verksamhetsområden tillsammans med kommunledningskontoret påbörjat ett
mer systematiskt arbete med företagsklimatet där struktur, information och
tolkning av resultaten varit viktiga komponenter. En workshop har hållits
tillsammans med en representant från Business Region Göteborg (BRG) kring
konkreta åtgärder för ett förbättrat företagsklimat. De löpande uppdateringarna
av inofficiella resultat av mätningen indikerar en förbättring av företagarnas
omdöme under 2020 jämfört med 2019. Mot bakgrund av detta bedöms målet
uppfyllas vid utgången av 2020.
Handläggningstid (median) från inkommen
ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av
en- och tvåbostadshus, antal dagar

159

192

i.u.

158

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret har under året arbetat för att öka
servicen till medborgarna, framför allt genom ett aktivt arbete för att minska
bygglovskön och korta ned handläggningstiderna. Den handlingsplan som antogs
under hösten 2019 har fortsatt implementerats under våren 2020. Rådgivningen
har utökats med en bygglovshandläggare för att öka kundnöjdheten och för att få
in mer kompletta ärenden vid ansökan. Den har bland annat innefattat ett
införande av fler digitala tjänster för en ökad genomströmningstakt och digital
bevakning av viktiga nyckeltal i processen. Därutöver har hela
handläggningsprocessen kartlagts, manualer och rutiner upprättats och en
systematisk fördelning av ärenden har införts. I augusti 2020 finns inga ärenden
inom bygglov som inte blivit tilldelad en handläggare. Den lagstadgade
handläggningstiden från komplett ärende till beslut är 10 veckor med möjlighet till
förlängning ytterligare 10 veckor i ärenden som kräver det. Medelvärdet för
handläggningstiden 2020 under perioden januari - augusti är nu på 74 dagar för
2020, från att ansökan anses vara komplett. Målet bedöms därför bli uppfyllt
under året.
Arbetsställen med tillgång till fast bredband om
minst 100 Mbit/s eller IT-infrastruktur i absolut
närhet som medger en sådan hastighet (%)

72,27

78,88

i.u.

72,28

Kommentar: Vid 2018 års utgång var tillgången till bredband om minst 100 Mbit/s
för kommunens arbetsställen 72,27 procent. Vid kartläggningen som gjordes för
2019 hade täckningsgraden ökat med drygt 6 procent, målvärdet för 2020 är
därför uppnått. Kommunledningskontoret har under våren gjort en
nulägesanalys avseende regionala förutsättningar, existerande regelverk samt av
vilka hinder och möjligheter som finns för utbyggnad. Finansiering till ytterligare
utbyggnation från kommunen bedöms i dagsläget dock saknas. Det kommunägda
bolaget Alingsås Energi arbetar emellertid med bland annat utbyggnation på
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2,14

2,28

2,08

Bedömning

framför allt landsbygden och förtätning av fibernätet i tätorten.
Företagarnas upplevelse av dialogen mellan
företag och kommunen (skala 1-6)

2,07

Kommentar: Kommunen har under perioden satsat på att förbättra företagares
upplevelse av dialogen mellan kommun och företag. Målsättningen var att öka
från 2018 års värde om 2,07 och år 2020 är utfallet 2,28 vilket innebär att
årets målsättning har uppnåtts. Frågan är fortsatt prioriterad inom kommunen.
Dialog mellan kommun och näringsliv pågår kontinuerligt i olika konstellationer,
bland annat via kommunstyrelsens arbetsutskott som löpande gör företagsbesök
bland annat i syfte att stärka dialogen, och inom kommunens näringslivsorgan
genomförs träffar och dialoger inom olika samverkansytor som t.ex.
Näringslivsforum och Näringslivsrådet. Vissa begränsningar i möjlighet till dialog
och närliggande aktiviteter har dock funnits under året på grund av spridningen av
covid-19. Inom samhällsbyggnadsnämndens plan- och bygglovsverksamhet har
dialog med näringslivet genomförts bland annat i syfte att få
verksamhetsutvecklande feedback och ökad samverkan med exploatör och
myndigheter, i syfte att förkorta och förenkla processer. Rådgivning inom bygglov
har utökats med en handläggare och en frontdeskfunktion håller på att
implementeras för att utöka samtlig samhällsbyggnadsservice till
kommuninvånare och företagare.
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 720 år

34

i.u.

i.u.

35

Kommentar: Antal deltagartillfällen för barn och unga i idrottsföreningar ger en
indikation på föreningars ambition för idrottsutövandet, vilket är intressant ur
både ett hälsoperspektiv och för delaktigheten i samhället och föreningslivet.
Kommunens kultur- och utbildningsnämnd stimulerar till ett aktivt föreningsliv
genom att fördela föreningsbidrag till föreningslivet och tillhandahålla
idrottslokaler och anläggningar till föreningar. Under första delen av 2020 har
särskilda stimulansmedel riktats till barn- och ungdomsidrott till följd av
spridningen av covid-19. Därutöver har riktade medel tilldelats föreningar som
skapat sommarlovsaktiviteter för barn och unga, sammantaget har 16 föreningar
erhållit medel för 22 olika aktiviteter. Samverkan med föreningslivet sker också via
kontinuerliga möten för att säkerställa att Alingsås unga har möjlighet att utöva
sin idrott på olika villkor. Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar i Alingsås är
bland de 25 procent högsta i Sverige. Prognosen för att öka resultaten ytterligare
bedöms som osäker.

2. I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk
hållbar utveckling
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

473

i.u.

i.u.

472

Kommentar: I Sveriges miljömålssystem pekas måttet ut som väsentligt att följa
och att sträva efter minskade mängder avfall hos befolkningen, genom att
förebygga att avfall uppkommer. Mängden avfall har minskat mellan 2018 och
2019. Preliminära siffror från 2019 visar på en relativt stor minskning till 420
kg/person. Dock görs bedömningen att det kommer vara svårt att uppfylla målet
för 2020 då en ökad mängd avfall har tagits emot av kommunen som en trolig
följd av covid-19, med bland annat flera renoveringar och hemmabyggen.
Förnybar energiproduktion i kommunal regi

2206

90,11

1378*

2207
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Förnybar energiproduktion i kommunal regi
(MWh), solel

i.u.

454,7

354*

257

Förnybar energiproduktion i kommunal regi
(MWh), vattenkraft

14 200

12 300

11 140
*

14 300

Förnybar energiproduktion i kommunal regi
(MWh), vindel

1 100

900

685*

1 101

Bedömning

(MWh), biogas

Kommentar: *Observera att utfall för 2020 är per 2020-08-31 medan utfall för
tidigare år är per helår.
Den kommunalt producerade förnybara energin minskade något mellan 2018 och
2019. De utfall som finns att tillgå per tidpunkten för delårsbokslutet tyder dock i
de flesta fall på en uppgång för 2020 avseende den kommunalt producerade
energin jämfört med 2019. Det är emellertid osäkert om målsättningen för året
kommer att uppnås. Det kommunala bolaget Alingsås Energi har under året
fokuserat på att bidra till utvecklingen av kundernas egenproduktion och lagring
av förnyelsebar energi, främst med solceller och batterier. Bolaget har ett färdigt
koncept till kunder för installation av solceller och under året har flertalet
anläggningar installerats hos privatkunder. Vid utgången av år 2019 fanns 110
solcellsanläggningar inom bolagets elnät.
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)

61,7

59,4

i.u.

61,8

Kommentar: Andelen miljöbilar inom kommunorganisationen minskade mellan
2018 och 2019, troligtvis till följd av att miljöbilsdefinitionen ändras. Detta syns
även vid jämförelse med andra kommuner då en svag negativ trend över åren kan
urskiljas. Alingsås är dock fortsatt bland de 25 procent av kommunerna med högst
andel miljöbilar i den kommunala flottan.
Kommunens vägledande princip vad gäller miljöbilar är att miljöbil ska väljas om
två likvärdiga alternativ finns. Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att
ett antal bilar kommer att bytas ut under året och målet bör därmed kunna
uppfyllas.
Ej återaktualiserade vuxna personer med
försörjningsstöd ett år efter avslutat
försörjningsstöd, andel (%)

76

66

i.u.

77

Kommentar: Andelen personer som inte återgick i försörjningsstöd ett år efter
avslutat försörjningsstöd minskade relativt mycket mellan åren 2018 och 2019,
med 10 procent. Detta innebär att fler personer har återaktualiserats för
försörjningsstöd. Socialnämnden ser även att det långvariga försörjningsstödet
ökat mellan 2018 och 2019. Målet bedöms därför ha en dålig prognos för att
uppfyllas för 2020, givet också den speciella situation som huvudsakligen rådande
pandemi orsakat tillsammans med ökad långtidsarbetslöshet, en vikande
konjunktur och Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt.
Kommunen har via socialnämnden vidtagit flertalet åtgärder i syfte att bryta
långvarigt biståndsberoende, exempelvis deltar nämnden i ett projekt via SKR där
socialsekreterare får del av kompetenshöjande insatser kring metoder och
arbetssätt som har haft bäst effekt inom området. Tillsammans med kultur- och
utbildningsnämnden har gemensamma arbetssätt och strategier för att säkerställa
att resurserna inom arbetsmarknadsenheten (AME) är rätt anpassade och e-tjänst
har utvecklats som väntas frigöra tid för socialsekreterare som kan läggas på att
arbeta aktivt tillsammans med den enskilde för att hitta lösningar till
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självförsörjning. Trots dessa insatser bedöms dock målet inte bli uppfyllt under
2020.
Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat
arbeta eller studera, andel (%)

51

40

i.u.

52

Kommentar: Andelen deltagare som börjat arbeta eller studera efter avslut vid
kommunens arbetsmarknadsenhet har minskat mellan 2018 och 2019. En möjlig
förklaring till det vikande resultatet är de organisationsförändringar och
effektiviseringsåtgärder som genomfördes med start i januari 2019. Alingsås
befinner sig nu ungefär på samma nivå som genomsnittet i riket. Åtgärder som
vidtagits inom arbetsmarknadsenheten är bland annat att renodla insatser utifrån
målgrupp, en tätare samverkan mellan integrationsavdelningen,
socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten i syfte att finna synergier och ge
frågan en förvaltningsövergripande status där alla verksamheter förväntas bidra.
Under första delen av 2020 har utfallet förbättrats mot 2019, då ungefär 50
procent av deltagarna som slutade gick ut i arbete eller studier. Av de som har
lämnat arbetsmarknadsenheten under perioden har 71 personer påbörjat arbeten
och åtta personer har påbörjat CSN-berättigade studier. Övriga personer har slutat
efter genomförda insatser, i enlighet med uppdrag från uppdragsgivare. Bland
annat har 18 personer genomgått arbetsförmågeutredningar under perioden. För
helåret gör nämnden bedömningen att utfallet bör bli ungefär 50 procent. Målet
bedöms således vara nära att bli uppfyllt.

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng

i.u.

52

53

53

Kommentar: Kommunen arbetar för att öka medborgarnas möjlighet att delta i
kommunens utveckling. I juni månad lanserades kommunens nya hemsida, där
flera sidor har utvecklats och uppdaterats i syfte att ge invånare större insyn och
påverkansmöjligheter. Exempelvis har en informationssida skapats för hur
besökare ska gå tillväga om de inte hittar informationen de söker, information om
medborgardialog har fått en egen sida och resultaten från kommunens
medborgarundersökning publiceras i sin helhet. Därutöver tas en e-tjänst riktad
till barn fram som ska lanseras hösten 2020, som syftar till att barnet själv ska
kunna be om hjälp och stöd på ett enkelt sätt. Detta för att barn ska kunna komma
i kontakt med socialtjänsten via kommunens hemsida. Utifrån att målvärdet för
2020 uppnåtts görs bedömningen att målet är uppfyllt. Frågan är dock fortsatt
prioriterad.
Nöjd Inflytande-Index - Helheten

37

38

i.u.

38

Kommentar: Kommuninvånarnas uppfattning om möjlighet till inflytande i
kommunen ökade något mellan 2018 och 2019, från att ha legat på det lägsta
uppmätta värdet för kommunen år 2018. Flera åtgärder som planerats för att öka
invånares upplevelse av inflytande, som exempelvis genomförandet av
medborgardialoger, har dessvärre fått flyttas fram med anledning av spridningen
av covid-19. Vissa åtgärder har dock kunnat genomföras, exempelvis har ett
arbete för att säkerställa att kontaktuppgifter finns till samtliga politiker på
hemsidan genomförts. Kommunen har också genomfört ett omfattande
informationsspridningsarbete med anledning av den pågående pandemin,
gentemot invånare och andra. Flera lättnader i form av stöd till bland annat
företag, har vidtagits med anledning av det svåra läget för många aktörer som
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viruset medfört. Detta förväntas kunna ge positiva effekter på upplevelsen av
inflytande och förtroende för kommunen. Mot bakgrund av vidtagna åtgärder och
det relativt låga resultatet 2018 görs bedömningen att målvärdet bör uppnås för
året.
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel
av maxpoäng (%)

86

93

i.u.

87

Kommentar: Kommunens betyg avseende bemötande i den e-post- och
telefoniundersökning som genomförs ökar från 2018 till 2019. Något utfall för
2020 finns ännu inte. Alingsås befinner sig nu bland de 25 procent av
kommunerna med högst betyg inom området. Ett arbete med att lyfta
tillgänglighetsfrågan i kommunen har genomförts under året. Inom ramen för
värdegrundsarbetet har frågan omhändertagits kopplat till värdeorden
engagemang, öppenhet och respekt. Verktyg har tagits fram till chefer i syfte att
ge förutsättningar för arbetet med värdegrunden, som i sin tur också är kopplad
till målsättningen om att alla som har kontakt med kommunen ska få ett gott
bemötande. Flera verksamheter har arbetat aktivt med frågan, exempelvis genom
inrättande av en frontdeskfunktion på samhällsbyggnadskontoret, med
målsättningen att ge bästa möjliga samhällsservice till invånare och företagare i
kommunen. I liknande undersökningar som genomförs t.ex. hos de kommunala
bolagen får kommunen höga betyg jämfört med liknande bolag i samma bransch.
Utifrån arbetet med frågan samt utifrån det höga utfallet 2019 bedöms
kommunen kunna uppfylla målet för 2020.
Andel som tar kontakt med kommunen via
telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga,
(%)

48

48

i.u.

49

Kommentar: Kommunen får samma utfall 2019 som 2018. Något utfall för 2020
finns inte ännu. I syfte att öka tillgängligheten på telefon har bland annat
återkoppling från växel till medarbetare med låg svarsfrekvens gjorts. Information
om att kommunens växel behöver ha uppdaterade och relevanta sökord för
medarbetare har också gått ut. Tillgänglighetsfrågan har diskuterats på
ledardagar, i ledningsgrupper och på APT inom olika delar av
kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden har arbetat med att skapa tydligare
kontaktvägar genom att t.ex. utöka telefontider och inrätta funktionsbrevlådor.
Under perioden har emellertid kommunens växelsystem bytts ut, vilket sannolikt
medfört att svarsfrekvensen under perioder varit lägre. Mot bakgrund av detta är
prognosen osäker avseende att uppfylla målet. Ett fortsatt arbete med
tillgänglighetsfrågor väntas ske under hösten.
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)

69

69

i.u.

70

Kommentar: Kommunens utfall vad gäller tillgänglighet via e-post är likt, som för
telefoni, samma över åren 2018 och 2019. Kommunen ligger relativt dåligt till
jämfört med andra kommuner inom e-posttillgänglighet. Något utfall för 2020 har
ännu inte erhållits. Under första halvåret 2020 har ett arbete påbörjats med att se
över och revidera riktlinjer för e-post, där bland annat tillgänglighetsfrågan och
svarstider för e-post ska hanteras. Frågan är kopplad till arbetet med telefoni och
har därför också diskuterats vid ledardagar, i ledningsgrupper och på APT inom
olika delar av kommunen. Prognos för måluppfyllelse per helår är osäker. Ett
fortsatt arbete med tillgänglighetsfrågan väntas ske under hösten.
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4. Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat
alla delprov för ämnesprovet i matematik,
kommunala skolor, andel (%)

68

58

i.u.

69

Kommentar: Andelen elever i årskurs tre som deltagit i, och klarat alla delprov för
ämnesprovet i matematik minskade mellan 2018 och 2019. Utfall för 2020
kommer inte kunna redovisas i år då Skolverket fattat beslut om att inte
genomföra nationella prov under vårterminen på grund av spridningen av covid19. Med anledning av detta kommer indikatorn inte kunna utvärderas.
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik,
kommunala skolor, andel (%)

88,9

85,6

i.u.

89

Kommentar: Andelen elever i årskurs sex med lägst betyget E i matematik
minskade mellan 2018 och 2019. Resultaten för 2020 kommer att presenteras
under hösten, men redan nu finns preliminära siffror som pekar på en ökning. De
preliminära siffrorna visar på ett resultat om 87,4 procent, vilket är en ökning från
2019. Dock inte en så stor ökning att målsättningen från 2018 års utfall nås. De
slutgiltiga resultaten kommer att följas upp i årsbokslutet. Inom barn- och
ungdomsnämnden har förskola, förskoleklass och fritidshem de senaste åren
bland annat fått ett förtydligat utbildningsuppdrag och förskolans och skolans
kompensatoriska uppdrag har tydliggjorts, förhoppningen är att det fått effekt på
elevers resultat. Några skarpa slutsatser kring resultaten kan dock inte dras förrän
utvärdering av slutgiltiga utfall gjort, analys behöver även göras över en längre
tidsperiod.
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,
kommunala skolor, andel (%)

85,5

84,5

i.u.

85,6

Kommentar: Andel elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasiet minskade
något mellan år 2018 och 2019. De preliminära resultaten för 2020 indikerar dock
en ganska kraftig uppgång för året. Preliminära betygsresultat visar på en uppgång
till 91,3 procent av elever med behörighet till gymnasiet. Resultaten kan ses som
ett mått på att distansutbildningen under våren och den efterföljande lovskolan
har haft god kvalitet. Även det arbete som skolorna påbörjat med att
systematisera uppföljning av respektive delar i undervisningen bör kunna vara en
del i den positiva utvecklingen. Några skarpa slutsatser kring resultaten kan dock
inte dras förrän utvärdering av slutgiltiga utfall gjorts och analys behöver göras
över en längre tidsperiod. Målet bedöms bli uppfyllt under året.
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
kommunala skolor, andel (%)

76,7

74,9

i.u.

76,8

Kommentar: Andel elever som tar examen från kommunens gymnasieskola inom
fyra år minskar mellan 2018 och 2019. Dock återfinns Alingsås fortsatt bland de 25
procent av kommuner med högst genomströmningsgrad. Även andelen som tar
examen inom den normala studietiden, tre år, minskar mellan åren. Utfall finns
inte ännu för 2020. Den stora minskningen finns inom gruppen som läser
yrkesprogram på gymnasiet. Förklaringen till detta är att det skett en anpassning
av studierna för att hålla eleverna kvar i skolan, främst inom yrkesprogrammen. På
så vis erhåller eleverna en yrkesutgång med studiebevis istället för yrkesexamen.
Prognosen för måluppfyllelse per helår bedöms vara osäker vid tidpunkt för
delårsbokslutet.
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Titel
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av
nybörjare två år tidigare, andel (%)

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Mål
2020

42

32

i.u.

43

Bedömning

Kommentar: Andelen elever på SFI som klarar minst två kurser eller fler två år
tidigare har minskat mellan 2018 och 2019. Utfall för 2020 finns ännu inte.
Anledningen till minskningen tros bero på att andelen elever som gör avbrott i
sina studier har ökat. Anledning till avbrotten beror främst på bristande
studieaktivitet, som i sin tur är en följd av bristande motivation och psykisk ohälsa.
Det är också vanligt att elever gör avbrott i sina studier för att de erhåller
exempelvis jobb eller praktik. SFI arbetar med att elever som läser där ska
inkluderas i samhället och få arbete. Aktiviteter som på olika sätt kan leda till
arbete kan medföra minskning av de aktuella siffrorna, exempelvis projekt och
yrkesprogram som riktar in sig på yrkessvenska inom kultur- och
utbildningsnämnden. Dessa skäl till avbrott registreras också som avbrott från SFI.
Prognosen bedöms utifrån detta vara att målet ej kommer bli uppfyllt.

5. Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och
kulturmiljö
Färdigställda bostäder i småhus under året,
antal/1000 inv
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året,
antal/1000 inv

1,7

0,6

i.u.

1,8

5

3

i.u.

5,1

Kommentar: Antal färdigställda bostäder i småhus och flerfamiljshus i relation till
antal invånare har minskat år 2019 jämfört med 2018. År 2018 var antal
färdigställda bostäder på den högsta uppmätta nivån på flera år i kommunen.
Något utfall för 2020 finns ännu inte. Kommunens samhällsbyggnadsnämnd
arbetar indirekt med frågan i form av både planbesked och bygglovsgivning för
byggnationerna. Kommunens planverksamhet arbetar utefter antagen
planprioritering med många parallella uppdrag och verkar för planering av både
mer omfattande nya områden samt förtätning av befintliga områden. Under året
har arbetet fokuserats på kommunens tillväxtplaner med tillskapandet av många
bostäder som målsättning. Bygglovsverksamheten har under både 2019 och 2020
haft stort fokus på effektivare handläggningsprocesser.
Det kommunala bolaget Alingsåshem arbetar bland annat för ett hållbart
byggande med låg miljöpåverkan och att förtäta och komplettera befintliga
bostadsområden. Under året bygger bolaget fler lägenheter på Mjörngatan genom
ombyggnation av lokaler och tvättstugor och för att tillskapa fler bostäder i
området Brogården som kommer att generera 250-350 bostäder inom fem år. Då
processen från planskede till färdigställda bostäder är relativt lång ses
kommunens insatser först över en längre tidsperiod. Prognos för måluppfyllelse
per helår är också därför osäker.
Hushåll med tillgång till fast bredband om minst
100 Mbit/s, eller IT-infrastruktur i absoluta
närheten som medger en sådan hastighet (%),
tätbebyggt

88,80

93,16

i.u.

88,90

Hushåll med tillgång till fast bredband om minst
100 Mbit/s, eller IT-infrastruktur i absoluta
närheten som medger en sådan hastighet (%),
glesbebyggt

29,45

42,65

i.u.

29,46

Kommentar: Andelen hushåll både i tätbebyggt och glesbebyggt område, med
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Titel

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Mål
2020

Bedömning

tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s ökar mellan 2018 och 2019.
Vid 2018 års utgång var tillgången till bredband om minst 100 Mbit/s 88,80
respektive 29,45 procent i tätbebyggt respektive glesbebyggt område. Vid
kartläggningen som gjordes för 2019 hade täckningsgraden ökat med drygt 4
procent inom tätbebyggt område och drygt 13 procent inom glesbebyggt område.
Målvärdet för 2020 är därför uppnått. Kommunledningskontoret har under våren
gjort en nulägesanalys avseende regionala förutsättningar, existerande regelverk
samt av vilka hinder och möjligheter som finns för utbyggnad. Finansiering till
ytterligare utbyggnation från kommunen bedöms i dagsläget dock saknas. Det
kommunägda bolaget Alingsås Energi arbetar emellertid med bland annat
utbyggnation på framför allt landsbygden och förtätning av fibernätet i tätorten.
Stödjande indikator: Medborgarnas uppfattning
om tillgången på parker, grönområden och natur,
index 0-10

8,30

8,40

i.u.

-

Stödjande indikator: Befolkning i
kollektivtrafiknära läge, andel (%)

79

79

i.u.

-

Stödjande indikator: Medborgarnas uppfattning
om kommunikationer, Index 0-100, boende i
centralort

66

66

i.u.

-

Stödjande indikator: Medborgarnas uppfattning
om kommunikationer, Index 0-100, boende i
annan tätort

57

60

i.u.

-

Stödjande indikator: Medborgarnas uppfattning
om kommunikationer, Index 0-100, boende
utanför tätort

57

53

i.u.

-

Kommentar: Stödjande indikatorer ska användas för analys av måluppfyllelse
tillsammans med övriga indikatorer på övergripande nivå, men är inte styrande i
nämndernas budgetar. Eftersom inga utfall finns för indikatorerna för 2020 vid
tidpunkten för delårsbokslutet, kommer en analys av dessa att göras i samband
med årsbokslut.
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Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och förenklad bild av Alingsås kommuns
verksamhet den gångna perioden. Huvudsakligt fokus är verksamheten som drivs i Alingsås kommuns
regi.

Översikt över verksamhetens utveckling
Den kommunala koncernen
Prognos 2020

Bokslut 2019

Bokslut 2018

Bokslut 2017

Bokslut 2016

Årets resultat (mnkr)

242,0

149,4

145,7

91,1

65,0

Soliditet inklusive
totala
pensionsförpliktelser
(%)

23,4

20,8

19,3

17,5

31,2

Investeringar (mnkr)

492,9

443,4

456,5

641,4

462,0

Självfinansieringsgrad
(%)

101,1

90,6

81,3

45,6

55,5

Lån i banker och
kreditinstitut (mnkr)

3 402,8

3 402,8

3 395,9

3 345,9

2 933,2

Nettokoncernskuld,
kr/invånare

94 625

95 732

96 198

96 645

90 906

Kommunen

Folkmängd

Prognos 2020

Bokslut 2019

Bokslut 2018

Bokslut 2017

Bokslut 2016

41 764

41 420

41 070

40 390

40 045

Kommunal skattesats
(%)

21,36

21,36

21,36

21,36

21,36

Skatteintäkter (mnkr)

2 020,2

1 962,9

1 898,7

1 853,8

1 744,9

Generella
stadsbidrag och
utjämning (mnkr)

565,7

431,2

372,3

360,5

358,8

Verksamhetens
intäkter (mnkr)

744,8

664,9

613,2

665,9

644,0

-3 092,9

-2 902,6

-2 753,3

-2 721,0

-2 702,6

Årets resultat (mnkr)

151,6

96,7

71,0

125,1

1,9

Soliditet inklusive
totala
pensionsförpliktelser
(%)

16,7

14,6

13,7

12,6

15,2

Investeringar (mnkr)

162,5

150,8

116,4

131,4

118,2

Självfinansieringsgrad
(%)

134,2

108,4

114,3

144,3

50,8

Lån i banker och
kreditinstitut (mnkr)

3 402,8

3 402,8

3 395,9

3 345,9

0,0

varav kommunala
bolagens limit (mnkr)

3 402,8

3 402,8

3 395,9

3 345,9

2 933,2

Verksamhetens
kostnader (mnkr)

Alingsås kommunkoncern redovisar ett prognostiserat resultat för 2020 på 242 mnkr att jämföra med
beslutad sammanställd budget för kommunkoncernen på 223 mnkr. 2019 års utfall uppgick till 149
mnkr. Den enskilt största förklaringen till det höga prognostiserade resultatet är hänförlig till den
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ökning som skett avseende generella statsbidrag i spåren av coronapandemin. Alingsås
kommunkoncern har en i grunden stabil driftsekonomi med en acceptabel resultatnivå.
Utmaningarna ligger fortsatt i de stora investeringar som väntas kommande år i kombination med
den demografiska utvecklingen och en lägre ökningstakt av skatte- och bidragsintäkter. För att kunna
hantera denna investeringsvolym krävs fortsatt starka resultat, en verksamhet som är i budgetbalans
och andra finansieringskällor än lån. Kommunkoncernen har ett lånetak på totalt 4,0 miljarder kronor
att förhålla sig till.
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Händelser av väsentlig betydelse
Köp, försäljning, etablering och nedläggning av verksamhet
Under våren har Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB arbetat för att tillskapa fler bostäder i
området Brogården genom försäljning av tre byggrätter, vilket kommer att tillskapa 250-350
bostäder inom fem år. Alingsåshem har även genomfört försäljning av industrifastigheterna Bulten 2,
Vindbryggan 2 och Spiken 1, i enlighet med beslutad budget och även mark, Hinden 7, och en
idrottsfastighet, Nolby 1:37, är sålda.
Kommunens exploateringsverksamhet visar stora överskott för 2020 tack vare försäljning av mark
och fastigheter, främst inom området Skårsvägen. Reavinsterna uppgår till 27,8 mnkr i prognosen.

Större investeringar under perioden
För Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB har fastigheternas planerade underhåll, främst
avseende lokaler, styrts om från reinvestering till underhåll på grund av covid-19. De åtgärder som
istället genomförts är yttre underhåll på fasader, vilket genererar en högre kostnad på resultatet mot
planerat.
Noltorpsskolans ny- och ombyggnadsprojekt pågår för fullt. Paviljonger för skolverksamheten är på
plats eftersom stora delar av skolan har rivits och projektet förväntas pågå under flera år.
Tillbyggnaden av Bjärkegårdens äldreboende pågår och ytterligare 28 bostäder kommer tas i bruk i
början av 2021. Verksamhetslokaler för hemtjänsten i Sollebrunn färdigställdes i början av året.
Under 2020 har bolaget byggt om hus 7 på Alströmergymnasiet för att möjliggöra ett mer flexibelt
utbildningssätt. Tuvegårdens utvändiga renovering är avslutad. Det första huset i renoveringen av
området Bananen är snart inflyttningsklart och nästa hus påbörjas inom kort och hela
renoveringsprojektet förväntas pågå under flera år, uppdelat i tre etapper. I samband med
renoveringen kommer ytterligare 6 lägenheter tillskapas och flera befintliga marklägenheter kommer
få en uteplats kopplad till sin lägenhet för en större variation i bostadsområdet. Ett p-däck i
Stadsskogen är under uppförande och planeras färdigställas under året, där parkeringarna är tänkta
att nyttjas både av bostadshyresgäster och av allmänhet.
För koncernen Alingsås Energi Nät AB är efterfrågan på fiberanslutningar fortsatt hög och pandemin
har satt ytterligare fokus på nyttan av leveranssäkert bredband med hög kapacitet.
Fiberutbyggnaden kostar mer än vad tidigare planerats och, om utbyggnadsplanerna skall hållas,
krävs en utökning av investeringsbudgeten för året. Internt kommer en tydligare prioritering och
fokuserad projektstyrning att krävas. Alingsås Energi har fått beslut att bolaget kommer att få bidrag
med drygt 4,5 mnkr för utbyggnad av landsbygdsprojekt men bidrag kommer i ett senare skede när
utbyggnaden är klar.
Kommunen investerar under året i bland annat GC-bana Långared/Loo och GC-bana vid
Kungegårdsgatan. Utöver det sker en del investeringar kopplat till VA-verksamheten där en
utbyggnad av Hulabäck och en ny pumpstation under Savannen pågår innevarande år.

Väsentliga avtal
Några avtal av väsentlighet är inte tecknade under året.

Betydande rättstvister
Fabs AB har en ekonomisk risk i ett pågående projekt. Denna risk är bedömd och hanterad genom en
avsättning per 2020-08-31.
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utvärdering av god ekonomisk hushållning
Kommuner har sedan år 1992 haft krav på sig att verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk
hushållning. Vidare ska god ekonomisk hushållning prägla hela den kommunala koncernen.
Kommunfullmäktige beslutar om målen för god ekonomisk hushållning och dessa anges i
kommunens budget. En utvärdering och avstämning av de beslutade målen för 2020 följer nedan.
Därefter analyseras den ekonomiska ställningen för den kommunala koncernen.
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort och
lång sikt. I kommunallagens elfte kapitel anges att det för den kommunala verksamheten ska finnas
mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska
omfatta såväl ekonomi som verksamhet och utformas av kommunerna. Det finansiella perspektivet
av god ekonomisk hushållning innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna
för den service som den konsumerar, det vill säga ingen generation ska behöva betala för det som en
tidigare generation har förbrukat. Verksamhetsperspektivet tar sikte på att kommunen måste
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa
förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta måste det finnas ett klart
samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. För att kommunen ska anses ha en god
ekonomisk hushållning ska en majoritet av de finansiella målen samt verksamhetsmålen vara
uppfyllda vid årsbokslutet.
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Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Titel

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Prognos
2020

Årets resultat ska uppgå till minst 4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag
Årets resultat som andel av skatteintäkter och statsbidrag (%)

3,1

4,0

i.u.

5,9

Kommentar: Kommunfullmäktige har definierat att årets resultat ska uppgå till minst 4
procent av skatter och generella statsbidrag. Resultatmålet skapar utrymme för att behålla en
god kapacitet och möta större investeringsvolymer. Vidare innebär målet att kommunens
kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme i form av likviditet och soliditet kan
behållas. För helåret 2020 prognostiseras ett resultat om 5,9 procent, vilket motsvarar 151,6
mnkr. Ett resultat om 4,0 procent som andel av skatter och generella statsbidrag motsvarar
103,4 mnkr.
Självfinansieringsgraden för årets investeringar i skattefinansierad verksamhet ska uppgå till
minst 100 procent
Självfinansieringsgrad av investeringar (%)

183,8

180,1

i.u.

130,4

Kommentar: Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av
investeringarna som kan finansernas med årets resultat och avskrivningar. Ett utfall om 100
procent innebär att kommunen kan självfinansiera samtliga av årets investeringar.
Självfinansieringsgraden av investeringarna beräknas uppgå till 130,4 procent för 2020, vilket
innebär att årets investeringar kan finansieras med årets resultat och avskrivningar.
Nettokostnaden ska inte öka i snabbare takt än summan av skatteintäkter och generella
statsbidrag
Skatteintäkter och generella statsbidrag (%)

2,6

5,4

i.u.

8,01

Kommentar: Den prognostiserade utvecklingen av skatter och generella statsbidrag för 2020
uppgår till 8,01 procent och budgeterad utveckling är 5,3 procent. Den högre prognosen
förklaras av ökade statsbidrag under året till följd av covid-19. Eftersom prognostiserade
skatter och generella statsbidrag beräknas öka mer än kommunens nettokostnader bedöms
målet uppnås.
Verksamhetens nettokostnad, inklusive finansnetto (%)

5,3

4,4

i.u.

4,2

Kommentar: Utvecklingen av kommunens nettokostnader beräknas till 4,2 procent för 2020,
vilket är i linje med budget för året.
Negativ avvikelse mellan redovisad nettokostnad och referenskostnad ska minska
Nettokostnadsavvikelse, total (%)

23

-5

i.u.

Ej
aktuellt

Kommentar: Den samlade avvikelsen mellan redovisad nettokostnad och referenskostnad
uppgår till -5 mnkr för 2019. Detta innebär att den nedåtgående trenden från 2017 (45 mnkr)
fortsatt fram till 2019. Trots en lägre samlad kostnadsbild finns stora variationer mellan olika
verksamheter. Uppgifterna om netto- och referenskostnad för 2020 publiceras först under
2021. Då målet är att negativ avvikelse ska minska bedöms målet uppnås.
Soliditeten för kommunkoncernen ska vara oförändrad eller öka
Soliditet, kommunkoncernen (%)

19,3

20,8

i.u.

23,4

Kommentar: En översiktlig prognos av soliditetsmåttet per 31 augusti 2020 pekar på att
soliditeten överstiger budgeterad soliditet om 23 procent.
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Utvärdering av god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv
Samtliga mål för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv har följts upp i samband med
delårsbokslutet. Målen bedöms uppnås utifrån prognosen för 2020. Den samlade bedömningen är
därmed att god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv uppnås 2020.
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Titel

Utfall
2018

Utfall
2019

Utfall
2020

Medelvärde
alla kommuner

Andel elever som klarar sin skolgång i grund- och gymnasieskola ska vara över
riksgenomsnittet
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram,
kommunala skolor, andel (%)

85,5

84.5

i.u.

81,4 (2019)

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala
skolor, andel (%)

74,9

74,9

i.u.

65,8 (2019)

Brukarnas nöjdhet med hemtjänst och särskilt boende ska vara över riksgenomsnittet
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn,
andel (%)

94

94

95

90

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg helhetssyn, andel (%)

86

88

86

81

i.u.

79 (2019)

Andel vuxna personer som inte återkommer I försörjningsstöd efter avslutat
försörjningsstöd ska vara över riksgenomsnittet
Ej återaktualiserade vuxna personer med
försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd,
andel (%)

76

66

Andel nöjda brukare inom LSS som trivs hemma ska vara över riksgenomsnittet
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs
alltid hemma, andel (%)

90

86

i.u.

80 (2019)

159

192

i.u.

54 (2019)

Handläggningstid bygglov ska vara lägre än riksgenomsnittet
Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till
beslut för bygglov för nybyggnad av en- och
tvåbostadshus, antal dagar

Kommentar till samtliga mål: De flesta utfall för verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning är från
2019. Av de utfallen kan konstateras att om resultaten kvarstår även 2020 skulle kommunen uppnå
målsättningen om att en majoritet av målen ska vara bättre än genomsnittet för alla kommuner. År 2019
uppnåddes målsättningen för fem av sju mål. De mål där kommunen ligger under riksgenomsnittet är
andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd samt
handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut om bygglov, där Alingsås i båda fall placerar
sig under genomsnittet för samtliga kommuner. Utfall för år 2020 finns för två mål, brukarnas nöjdhet med
hemtjänst respektive särskilt boende. Båda utfallen är över riksgenomsnittet, med 95 procents nöjdhet år
2020 för hemtjänst, där genomsnittet för alla kommuner är 90 procent. Särskilt boende får 86 procents
brukarnöjdhet år 2020 jämfört med medelvärdet för alla kommuner som är 81 procent. Dessa två mål
bedöms därför vara uppfyllda.
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Utvärdering av god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv
Verksamhetsperspektivet av god ekonomisk hushållning åsyftar kommunens förmåga att bedriva sin
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att säkerställa detta ska det finnas
ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Kommunfullmäktige har i
budget 2020-2022 pekat ut fem mål med sju tillhörande uppföljningsnyckeltal som verksamhetsmål
för god ekonomisk hushållning. Målen har målnivåer som utgår från att Alingsås resultat inom
berörda verksamhetsområden ska överstiga genomsnittet för alla kommuner. Verksamhetsmålen för
god ekonomisk hushållning motsvarar i hög grad verksamheternas grunduppdrag och berör stora och
kostnadstunga verksamhetsområden. Utifrån det arbete som genomförts under 2020, och de
historiska utfall för valda mål med tillhörande nyckeltal bedöms prognosen vara god för att uppfylla
verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. Eftersom utfall för fem av sju nyckeltal saknas för
innevarande år kan inga slutsatser kring verksamhetsaspekten av god ekonomisk hushållning göras i
detta bokslut. Nyckeltalen kommer att redovisas i årsbokslutet, varför en slutlig bedömning av god
ekonomisk hushållning kan göras först då.
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Avstämning avkastningskrav i ägardirektiven
Avstämning avkastningskrav i
ägardirektiv
Koncernenhet

Mål

Alingsås Energi Nät AB
(koncern)

Soliditetskrav på minst 40 %

Prognos 2020

Utfall augusti 2020

Alingsås Energi Nät AB
(koncern)

Avkastning på totalt kapital om
minst 4 %

Fabs AB

Soliditetskrav på minst 10 %

Fabs AB

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

10,70 %

10,00 %

Fabs AB

Direktavkastningskrav på totalt
kapital om minst KPI för den
kommunala marknaden

5,30 %

4,00 %

AB Alingsåshem

Soliditetskrav på minst 35 %

AB Alingsåshem

Direktavkastningskrav på totalt
kapital om minst 3,5 %

49,50 %
2,70 %
15,80 %

42,90 %
3,40 %

4,00 %

Definitioner: Direktavkastning på totalt kapital definieras som driftnetto dividerat med marknadsvärdet på fastigheterna.
Driftnetto definieras som nettoomsättning exklusive övriga intäkter minus kostnader för underhåll, drift, administration
samt fastighetsskatt.
Avkastning på totalt kapital definieras som rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med totalt kapital
(balansomslutning).
Soliditetskravet för Fabs AB och Alingsås Energi Nät AB (koncern) definieras som justerat eget kapital i förhållande till
balansomslutningens bokförda värde. Med justerat eget kapital avses eget kapital med tillägg för kapitalandelen av
obeskattade reserver.
Soliditetskravet för AB Alingsåshem definieras som redovisat eget kapital plus kapitalandelen av obeskattade reserver plus
bedömt övervärde i fastigheter minskat med uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutning justerad för övervärdet .

Alingsås kommun utövar sin formella ägarstyrning genom en företagspolicy och bolagsordningar som
fastställs i kommunfullmäktige, samt genom ägardirektiv, vilka fastställs i kommunfullmäktige eller i
kommunstyrelsen.
AB Alingsåshem förväntas ha svårigheter att uppnå målet med 3,5 procent i direktavkastning på
totalt kapital. De taxebundna kostnaderna har ökat betydligt under 2020. Hyresintäkternas ökning
har inte följt kostnadernas utveckling. Åtgärder har vidtagits för att minska effekten. Arbetet fortgår
med målsättningen 3,5 procent i direktavkastning på totalt kapital för årets utgång.
För koncernen Alingsås Energi Nät AB uppgår soliditeten för koncernen vid periodens slut till 49,5
procent. Ägarens krav för koncernen på helår uppgår till 40 procent.
Avkastningen på totalt kapital för koncernen Alingsås Energi Nät AB uppgick vid periodens slut till 2,7
procent. Styrelsens avkastningskrav på totalt kapital för koncernen på helår är 4 procent. Enligt
prognos bedöms att ägarens krav kommer uppfyllas vid årets slut.
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Uppföljning av internkontroll

Kommunens nämnder ska i enlighet med styrmodell och tillhörande anvisningar upprätta en
internkontrollplan i syfte att samla riskområden som ska kontrolleras och hållas under uppsikt under
året. Internkontrollplanen har sin utgångspunkt i nämndernas väsentlighets- och riskanalys, där
riskerna identifieras och värderas utifrån hur stor sannolikheten är att risken inträffar samt utifrån
hur stor konsekvensen blir ifall den inträffar.
Internkontroll ska förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som riskerar att hindra kommunen
från att bedriva verksamhet på ett ändamålsenligt sätt eller nå kommunens mål. I enlighet med
kommunens styrmodell är arbetet med internkontroll nära sammankopplat med arbetet att
identifiera kritiska verksamhetsfaktorer. Ett första steg i arbetet med internkontroll är att identifiera
vilka områden och resultat som är kritiska för verksamheten. Dessa följs sedan upp kontinuerligt
under året. Därutöver görs en väsentlighets- och riskanalys som utmynnar i en internkontrollplan.
Samtliga nämnder har i samband med antagen budget genomfört och dokumenterat en risk- och
väsentlighetsanalys samt upprättat en internkontrollplan innehållandes de risker som identifierats. I
nämndernas delårsbokslut framgår att arbetet med att följa upp internkontrollpunkterna fortlöper
enligt plan. Ett fåtal avvikelser har påvisats vid de kontroller som genomfördes inför delårsbokslutet,
de flesta återfinns hos kommunstyrelsen. Några risker bedöms vara betydande i verksamheterna
med stor sannolikhet att de inträffar eller är pågående, redan inträffade risker som behövs hållas
under uppsikt. Dessa återfinns i internkontrollplanen framför allt för att möjliggöra att följa
utvecklingen inom området. Det sistnämnda är ett av de främsta skälen till att risker, vid kontroll,
påvisar avvikelser. Merparten av kontrollerna påvisade dock inga eller försumbara avvikelser. 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
nämnds bokslut.
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Utvärdering av ekonomisk ställning
Utvärderingen av Alingsås kommuns finansiella ställning utgår från koncernperspektivet
med nedbrytning till skattefinansierade, avgiftsfinansierade och affärsdrivande verksamheter.
Enskilda koncernenheter kommenteras där det är relevant.
Utvärderingen utgår från områdena:


Koncernens intäkter, kostnader och resultat



Budgetföljsamhet



Koncernens investeringar och deras finansiering



Pensionsskuldens utveckling



Koncernens soliditet

Koncernens intäkter, kostnader och resultat
Här görs en utvärdering av årets resultat som syftar till att bedöma utvecklingen av intäkter och
kostnader, både för bokslutsåret och utifrån utveckling över tid.
Resultatet för 2020-08-31 för kommunkoncernen uppgår till 228,4 (214,0) mnkr, vilket är 14,4 mnkr
bättre än föregående år. Prognostiserat resultat för kommunkoncernen uppgår till ca 242 mnkr. I de
242 mnkr ingår kommunen med en prognos på 151,6 mnkr, ABAR-koncernen prognostiseras med
89,3 mnkr före bokslutsdispositioner och skatt och AVRF prognosticerar ett resultat motsvarande ca
1,1 mnkr.
Efter två år av relativt starka resultat skulle i så fall kommunkoncernen fortsätta att visa ett starkt
resultat för 2020. Det genomsnittliga årsresultatet (12 månader) de senaste fem åren uppgår till ca
110 mnkr.
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Periodens resultat
2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

2017-08-31

2016-08-31

Kommunkoncernen
(mnkr)

228,4

214,0

178,7

176,7

130,2

Skattefinansierad
verksamhet (mnkr)

124,0

142,0

100,1

118,2

69,0

Avgiftsfinansierad
verksamhet (mnkr)

5,8

-5,2

1,2

-1,1

0,0

Affärsdrivande
verksamhet (mnkr)

98,6

77,2

77,4

59,6

61,2

Kommunen (mnkr)

128,9

137,3

100,3

116,9

67,5

Kommunkoncernens
resultat i förhållande
till totala kostnader

10,5%

10,2%

9,0%

8,9%

6,7%

7,4%

8,9%

6,6%

8,0%

4,9%

Resultat för
skattefinansierad
verksamhet i
förhållande till
skatteintäkter och
statsbidrag

Den skattefinansierade verksamheten består av kommunens nämnder samt Alingsås och Vårgårdas räddningstjänstförbund
(78 procent).
Den avgiftsfinansierade verksamheten består av VA och Avfall.
Den affärsdrivande verksamheten består av AB Alingsås Rådhus-koncernen.
Totala kostnader definieras som verksamhetens kostnader plus avskrivningar och finansiella kostnader.

Resultaten i de avgifts- och affärsdrivande verksamheterna har förbättrats under årets åtta första
månader jämfört med motsvarande period 2019, främst som en följd av höjda taxor. Den
skattefinansierade verksamhetens resultat är något lägre jämfört med föregående år men
fortfarande relativt starkt och uppgår till 124,0 (142,0). Bakom siffrorna döljer sig dock ett stort
underskott för vård- och omsorgsnämnden (-16,8 mnkr) medan stora reavinster från kommunens
tomtförsäljning och högre generella statsbidrag förstärker resultatet för 2020.
I förhållande till de totala kostnaderna uppgår periodens resultat till drygt 10 procent. Utfallet blir
något missvisande som en följd av säsongsvariationer och periodiseringsprinciper i ett delårsbokslut
och måste analyseras på årsbasis. Ambitionsnivån bör ligga mellan 5-7 procent för att klara framtida
investeringsbehov, större pensionsavgångar samt demografiska utmaningar. Snittet för
kommunkoncernen de senaste fem åren har legat på ungefär 3,5 procent och utfall per 2019-12-31
uppgick till 4,5 procent.
Relateras resultatet i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag utgör periodens resultat 7,4
procent. Prognosen för helåret uppgår till 5,9 procent. Kommunens ambition är att resultatnivån ska
ligga på 4-5 procent på årsbasis. Det höga resultatet i delåret jämfört med prognosen är, precis som
för ovanstående förhållande mellan periodens resultat och de totala kostnaderna, en följd av
säsongsvariationer och periodiseringsprinciper.
Inom den avgiftsfinansierade verksamheten uppgår periodens utfall till 5,8 (-5,2) mnkr. Den positiva
avvikelsen härrör sig både från avfalls- (2,3 mnkr) och VA-verksamheten (3,5 mnkr) och är främst en
följd av taxeökningar för 2020.
Den affärsdrivande verksamheten, det vill säga, bolagskoncernen, uppvisar ett resultat för årets åtta
första månader på 98,6 mnkr att jämföra med motsvarande period 2019 då delårsresultatet uppgick
till 77,2 mnkr. I årets resultat ingår försäljningar av byggrätter och fastigheter i fastighetskoncernen
med ca 24 mnkr. Motsvarande reavinst för 2019 uppgick till ca 6 mnkr, varför merparten av årets
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resultatökning är hänförlig till ökade reavinster. Årsresultatet brukar gå ned något som en följd av
större nedskrivningar i fastighetskoncernen och snittresultatet för bolagskoncernen de senaste fem
åren uppgår till ca 70 mnkr, om man bortser från den stora engångspost som inträffade 2017 för
lösenkostnad av ränteswappar. Prognos för 2020 för bolagskoncernen uppgår till ca 89 mnkr efter
finansiella poster.
För kommunen redovisas ett resultat om 128,9 (137,3) mnkr vilket är 8,4 mnkr lägre än föregående
år. Kommunen har i år erhållit ca 85 mnkr i ökade skatter och bidrag, främst som en följd av Coronapandemin. Trots en total ökning av skatter och bidrag med ca 74 mnkr jämfört med 2019 är
resultatet något lägre jämfört med 2019, vilket förklaras av ökade nettokostnader med ca 78 mnkr.
Kommunens finansiella intäkter har också försämrats jämfört med 2019 som en följd av orealiserade
vinster för kortfristiga placeringar, -19 mnkr.
Kommunens resultat efter balanskravjusteringar prognostiseras till 141,1 mnkr och därmed uppfyller
kommunen kommunallagens krav om en ekonomi i balans vid årsbokslutet. Tas även hänsyn till
reavinster från tomtförsäljningarna och statsbidrag av engångskaraktär på grund av covid-19,
redovisas ett resultat på 56,6 mnkr, vilket kan indikera att resultatet består av många poster som är
osäkra till sin karaktär, det vill säga kommunen kan inte varje år förlita sig på liknande intäkter. 56,6
mnkr avser kommunens så kallade ”strukturella resultat” och indikerar en stor negativ avvikelse
jämfört med budget.
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund ingår i kommunkoncernens resultat. Förbundet har
under åren 2017-2019 redovisat ett resultat på mellan 0 till -0,5 mnkr. Förbundet antog under våren
2020 en handlingsplan motsvarande 0,6 mnkr i syfte att återställa det negativa resultatet för 2017.
Resultat för årets första 8 månader uppgår till ett positivt resultat om 1,1 mnkr, att jämföra med -0,4
mnkr per 2019-08-31. Prognosen för helåret uppvisar ett positivt resultat i samma nivå, det vill säga
1,1 mnkr. Förbundet prognostiserar verksamhetskostnader i nivå om drygt 55 mnkr. Alingsås andel
av kostnaderna uppgår till ca 78 procent och skickas i form av ett medlemsbidrag till förbundet, det
vill säga en kostnad som ingår ovan i kommunens resultat. Medlemsbidraget, som är en intäkt för
förbundet och en kostnad för kommunen, elimineras i kommunkoncernen.
Verksamhetens intäkter uppgick till 729,9 (695,0) mnkr för kommunkoncernen vilket motsvarar en
ökning med 5 procent. Under de senaste fem åren har intäktsökningen på årsbasis ökat med i
genomsnitt 3,3 procent. Verksamhetens kostnader uppgår till -1 989,4 (-1 900,9) mnkr vilket också
motsvarar en ökning på 5 procent. Under de senaste fem åren uppgår den genomsnittliga
kostnadsökningen till 3,9 procent. Utfall per delår påverkas av ovan nämnda säsongsvariationer och
periodiseringar.
Kommunkoncernens avskrivningar uppgick till -159,4 (-156,1) mnkr, vilket motsvarar en ökning på 2
procent. Den genomsnittliga ökningen av avskrivningskostnaderna de senaste fem åren uppgår till
8,4 procent. Under 2019 utfördes större av- och nedskrivningar i den affärsdrivande verksamheten.
Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgick till 1 682,2 (1 596,8) mnkr vilket motsvarar en
ökning med 5,4 procent och posten har i snitt ökat med 4,4 procent under den senaste
femårsperioden. Intäkter från generella statsbidrag och utjämning motsvarar 21,6 (18,1) procent av
totala skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning för bokslutsåret. Mot föregående år
ökade skatteintäkterna med cirka 0,8 procent medan bidragen ökade med hela 25,7 procent.
Kommunkoncernens finansnetto är fortfarande negativt och uppgick till -31,0 (-20,8) mnkr. Ökningen
jämfört med delår 2019 beror främst på de orealiserade vinster på kortfristiga placeringar som
uppstod 2019. Under de senaste fem åren har det negativa finansnettot stadigt minskat från ca -64
mnkr 2015 till ca -29 mnkr per 2019-12-31 förutom år 2017 då en internbank infördes i
kommunkoncernen.
Sammantaget visar resultatutvecklingen en relativt stabil nivå. För 2020 finns, vilket beskrivits ovan,
enstaka/tillfälliga poster som räddar upp resultatet i kommunkoncernen. För att kunna möta
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framtiden väl rustad krävs liknande höga resultatnivåer för att både kunna klara de högre
investeringsnivåerna som är planerade, stora pensionsavgångar samt demografiska utmaningar som
kommer i framtiden.

Budgetföljsamhet
Belopp i mnkr

Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse

223,2

242,0

18,8

-2 318,0

-2 348,1

-30,1

Kommunkoncernen
Årets resultat
Kommunen
Verksamhetens nettokostnader
exklusive avskrivningar
Avskrivningar
Skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning

-68,5

-66,5

2,0

2 502,5

2 585,9

83,4

Finansnetto

-14,6

-19,7

-5,1

Årets resultat

101,4

151,6

50,2

I den sammanställda budgeten för 2020 budgeteras ett resultat för hela kommunkoncernen
motsvarande 223 mnkr, där kommunen står för 101 mnkr och bolagskoncernen för 122 mnkr. Som
framgått ovan lämnar kommunkoncernen en prognos för 2020 motsvarande 242 mnkr, en positiv
avvikelse mot budget med ca 19 mnkr. Av prognosen utgör kommunen knappt 152 mnkr,
bolagskoncernen 89 mnkr och AVRF ca 1 mnkr. Kommunen redovisar således en positiv avvikelse
mellan budget och prognos motsvarande ca 50 mnkr medan bolagskoncernen beräknas avvika
negativt med ca 33 mnkr.
Kommunens budgetavvikelse kan främst förklaras av stora positiva avvikelser avseende
exploateringsverksamheten (17 mnkr) samt avseende skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning (83 mnkr). Stor del av sist nämnda överskott är hänförligt till ökade generella statsbidrag,
främst som en följd av Corona-pandemin. Vad gäller förvaltningarna så är det vård- och
omsorgsförvaltningen som avviker väsentligt med ett prognostiserat budgetunderskott motsvarande
-30 mnkr, se ytterligare avsnittet Drift- och investeringsredovisning.
Verksamhetens nettokostnader beräknas överstiga budget med ca 30 mnkr. Procentuellt sett är det
en relativt liten avvikelse där delar av den kan hänföras till ökade kostnader som en följd av covid-19.
Bolagskoncernens negativa avvikelse på ca 33 mnkr mellan budget och prognos är främst hänförlig
till att budgeterade försäljningar av fastigheter uppgick till ca 56 mnkr i budget medan prognosen
pekar på ett utfall om 25-30 mnkr. Redan genomförda försäljningar under 2020 har genererat 24
mnkr i rearesultat för fastighetsförsäljningar.
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Koncernens investeringar och deras finansiering
Budget 2020

Prognos 2020

Avvikelse

Skattefinansierad verksamhet

100,0

81,8

18,1

Avgiftsfinansierad verksamhet

125,9

81,9

44,0

Affärsdrivande verksamhet

433,8

329,2

104,6

Totala investeringsvolymer

659,7

492,9

166,7

mnkr

Investeringsverksamhet
Vad gäller den skattefinansierade verksamhetens avvikelse mellan budget och prognos så är
merparten hänförlig till ett antal projekt hos kommunstyrelsen som inte kommit igång. AVRF står här
för en avvikelse beroende på förseningar i beställning av en tankbil. För AVRF handlar det om en
större avvikelse men för kommunkoncernen som helhet avser det ett mindre belopp. Vad gäller den
avgiftsfinansierade verksamheten så är 41 mnkr i avvikelse mot budget hänförliga till VAverksamheten, där merparten avser förseningar för ombyggnationen av Nolhaga avloppsreningsverk,
se ytterligare avsnittet Drift- och investeringsredovisning.
Den affärsdrivande verksamheten avser bolagskoncernen. Avvikelsen om drygt 104 mnkr och avser
främst förseningar i projekt jämfört med budgeterade investeringar.
Ovanstående total investeringsbudget om ca 660 mnkr i investeringar innefattar AVRF med 3,6 mnkr
medan den sammanställda budget som beslutas av kommunfullmäktige om 656,1 mnkr inte
innefattar räddningsförbundet.
Finansieringsverksamhet
Den långfristiga skulden för kommunkoncernen uppgår till 3 402,8 mnkr, vilket är oförändrat mot
föregående år. Alingsås kommuns del uppgår till 3 395,9 mnkr och resterande del om 6,9 mnkr
förklaras av att Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund tog upp ett banklån 2019 med
kommunen som borgenär.
Skuldportföljen har per 31 augusti 2020 en genomsnittlig ränte- och kapitalbindning på 2,3 procent,
vilket är inom de ramar som anges i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Därtill anges att
maximalt 50 procent av lånen får ha ränteförfall inom ett år. Vid avstämning per 31 augusti 2020
förfaller 17 procent av lånen inom ett år och ligger således inom beslutade ramar. Den
genomsnittliga upplåningsräntan uppgår till 0,53 procent per den 31 augusti 2020.

Pensionsskuldens utveckling
Prognos 2020

Bokslut 2019

Bokslut 2018

Bokslut 2017

Bokslut 2016

Pensionsförpliktelser,
avsättning inkl. särskild
löneskatt

173,2

162,0

149,6

141,1

135,3

Pensionsförpliktelser,
ansvarsförbindelse inkl.
särskild löneskatt

770,4

786,9

807,2

838,6

860,8

Total pensionsskuld

943,6

948,9

956,8

979,7

996,1

Förändring (%)

-0,6%

-0,8%

-2,3%

-1,6%

-2,8%

Belopp i mnkr

För 2020 prognostiseras den totala pensionsskulden i Alingsås kommunkoncern till 943,6 mnkr, vilket
är en minskning jämfört med 2019 med cirka 5,3 mnkr eller -0,6 procent. Pensionsskulden förväntas
minska över tid, vilket förklaras av förändringar som skett i pensionsavtalet som går från
förmånsbestämda pensioner till avgiftsbestämda pensioner.
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Koncernens soliditet
Prognos 2

Bokslut 2019

Bokslut 2018

Bokslut 2017

Bokslut 2016

Koncernen
(fullfonderingsmodell)

23,4

20,8

19,3

17,5

18,6

Kommunen
(fullfonderingsmodell)

16,7

14,6

13,7

12,6

15,2

Koncernen
(blandmodell)

39,2

37,6

36,8

36,2

31,2

Kommunen
(blandmodell)

34,0

32,8

32,6

32,7

60,0

Soliditet i %

Soliditeten är ett mått på kommunkoncernens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Nyckeltalet
visar hur stor del av kommunkoncernens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ett viktigt
kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan
utvecklas i positiv riktning, vilket innebär att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt finansiella
handlingsutrymme för framtiden. Kommunen har som mål att soliditeten för kommunkoncernen ska
vara oförändrad eller öka. Kommunkoncernens prognostiserade resultat för 2020 samt prognosen att
låneskulden inte kommer att öka nämnvärt indikerar att soliditeten kommer att bibehållas eller
förbättras, varför bedömningen är att soliditetsmålet för kommunkoncernen kommer att uppnås. En
översiktlig prognos av soliditetsmåttet per 2020-12-31 pekar på att soliditeten överstiger budgeterad
soliditet om 23 procent.
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Balanskravsresultat
mnkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
Samtliga reavinster

Prognos 2020
151,6
-1,0

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0,0

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0,0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

7,0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

0,0
157,6

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

-16,5

Årets balanskravsresultat

141,1

Reavinster tomtförsäljningar

-27,8

Statsbidrag av engångskaraktär på grund av Covid-19

-56,7

Strukturellt resultat

56,6

Balanskravet är ett krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader som regleras i
kommunallagen. Balanskravet innebär att budget ska upprättas så att intäkterna överstiger
kostnaderna. Om kostnaderna är större än intäkterna under ett enskilt år uppstår ett underskott som
ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens nämnds- och
förvaltningsorganisation.
Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen ovan. Balanskravsutredningen syftar till
att visa hur balanskravsresultatet har uppstått. Huvudprincipen vid avstämning av balanskravet är att
intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då
avstämningen görs. Därför börjar balanskravsutredningen med årets resultat enligt resultaträkningen
som justeras för samtliga realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillgångar. Därefter finns det
möjlighet att gottgöra resultatet för realisationsvinster/förluster som uppstått vid avyttring av
tillgångar om dessa avyttringar bidrar till en god ekonomisk hushållning (t.ex. kostnadsbesparingar) i
framtiden. Återföring ska också ske av orealiserade vinster och förluster i värdepapper. Eftersom
kommunen redovisar pensionsförplikterna enligt fullfonderingsmodellen justeras denna effekt i
balanskravsresultatet.
Alingsås kommun har uppfyllt balanskravet sedan det infördes år 2020. Det finns därmed inget
tidigare underskott att återställa. Kommunen förväntas uppfylla balanskravet 2020 med ett
prognostiserat balanskravsresultat på 141,1 mnkr. Det prognostiserade balanskravsresultatet
förbättras med 78,9 mnkr jämfört med utfallet 2019. Till balanskravsutredningen justeras årets
resultat med 16,5 mnkr som är en effekt av pensionsförpliktelser intjänade före 1998. Vidare justeras
årets resultat med 7,0 mnkr för orealiserade förluster i värdepapper eftersom upp- och nedgångar i
marknaden inte ska påverka balanskravsresultatet.
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Väsentliga personalförhållanden

I tabellerna som finns under avsnittet Väsentliga personalförhållanden redovisas siffrorna per 31 juli
2020 för att underlätta avstämning mot nämndernas inlämnade underlag som rapporteras in före
lönen är verkställd för augusti.

Ledarskap
Inom ramen för kommunens ledarutvecklingsprogram har utbildning i IL (Indirekt ledarskap)
genomförts med förvaltningschefer och kommundirektör. Utbildningar i UL (Utvecklande ledarskap)
samt UGL (Utveckling av grupp och ledare) har löpt på enligt plan. Centrala delar i programmet är
chefsöverenskommelser, ledarskapsutbildningar och forum där chefer kan mötas i form av
frukostseminarier, chefsdagar och nätverksträffar. Mot bakgrund av rådande läge med pandemin
covid-19 har flertalet chefsdagar och frukostmöten för cheferna ställts in medan ledarutbildningarna
kunnat genomföras som planerat.

Arbetsmiljö
Den kommungemensamma handlingsplanen för att samordna och stärka det systematiska
arbetsmiljöarbetet har tagits fram under perioden och aktiviteterna har påbörjats. Exempel på
genomförda aktiviteter under perioden är:
- Framtagen kommungemensam definition av hållbar schemaläggning
- Påbörjad revidering av det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett resultat av ett kommande nytt
samverkansavtal
- Upphandling av företagshälsovård
- Implementering av värdegrunden har fortlöpt under perioden och fler verktyg som stödjer
värdegrundsarbetet i praktiken har tagits fram
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Sjukfrånvaro
2019-07-31

2020-07-31

Differens

Totalt

6,85

9,02

2,17

≤ 29 år

4,13

7,08

2,95

30-49 år

6,5

8,72

2,22

50 år ≥

8,22

10,05

1,83

Kvinna

7,46

9,97

2,51

Man

4,81

5,92

1,11

Dag 1-14

2,7

4,12

1,42

Dag 1-59

3,71

5,51

1,80

Dag 59 >

3,00

3,29

0,29

Sjukfrånvaro %

Sjukfrånvaron var under perioden 9,0 procent och har ökat markant jämfört med samma period
föregående år (6,9 procent). Sjukfrånvaron är högst för kvinnor (10,0 procent) samt åldersintervallet
över 50 år (10,1 procent) och den främsta ökningen återfinns hos medarbetare under 29 år.
Den korta sjukfrånvaron ökade markant från och med mars 2020 och har bibehållits på högre nivåer
under hela perioden. Detta indikerar att ökningen av sjukfrånvaron har direkt koppling till covid-19
och i grupperingen återfinns både coronasmittade medarbetare samt de som har symtom och därför
stannar hemma.
Under perioden har arbetet med att följa upp effekterna av covid-19 genomförts. En ökad press inom
de yrkesgrupper som hanterat/hanterar situationer med smitta, en potentiell oro bland medarbetare
och risker vid hemarbete är några av de faktorer som följs upp som en del av det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

Tillbud och arbetsskador
Typ

200101-200731

190101-190731

Differens 2019-2020

Tillbud

585

542

43

Arbetsskada

188

217

-29

Under perioden anmäldes 585 stycken tillbud, vilket innebär en ökning jämfört med föregående år.
Tillbud syftar till att synliggöra vart i verksamheten riskerna finns. Antalet anmälda arbetsskador har
minskat under perioden, från 188 stycken (2020) jämfört med 217 stycken (2019). 44 arbetsskador
under perioden genererade en sjukfrånvaro.
I de vårdrelaterade yrkena har förekomsten av allvarliga tillbud och arbetsskador ökat under
perioden där orsaken varit misstänkt eller konstaterad exponering av smittan Covid-19.

Kompetensförsörjning
I juli 2020 var antalet tillsvidareanställda 3 105 personer (2019 års värde 3 102). Kommunen hade vid
samma tidpunkt utförd tid motsvarande 2 623 månadsavlönade heltidsarbetare (2019 års värde 2
613). De största ökningarna återfinns i grupperna av visstidsanställda inom framförallt
samhällsbyggnads- samt barn- och ungdomsnämnden.
Kommunen arbetar aktivt med heltid som norm och har tagit ytterligare steg mot fler som arbetar
mer. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för kommunen 95 procent (93 procent) och inom vård- och
omsorgsnämnden är värdet 93 procent (91 procent), föregående års värde är inom parantes.
Personalomsättningen i kommunen har minskat och det är endast socialnämnden som visar på en
ökad omsättning under den senaste perioden. Analys och förklaring av resultatet visar på att en av
effekterna med covid-19 i Alingsås kommun är minskad rörlighet bland medarbetarna medan
ökningen inom socialnämnden har sin huvudsakliga förklaring inom ramen för pågående
omställningsarbete.
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Antal tillfällen på grund av vård av barn har ökat med 10 procent under 2020 (+272 tillfällen) och kan
förklaras med kravet på att stanna hemma med barn vid milda symtom.

Väsentliga personalförhållanden i bolagskoncernen
Antal anställda inom bolagskoncernen avviker inte väsentligt jämfört med 2019 utan uppgår i
medelantal till ca 130 stycken anställda. I januari 2020 slutade tidigare VD för fastighetskoncernen
och koncernen har haft en tillförordnad VD fram till augusti då nyanställd VD påbörjade sin
anställning. I Energi-koncernen meddelade nuvarande VD i slutet av 2019 att han skulle lämna sin
tjänst. Ny VD är rekryterad och kommer att tillträda i december 2020 och fram till dess kommer
nuvarande VD att kvarstå i sin tjänst.
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Förväntad utveckling

Pandemin med covid-19 leder till stora osäkerheter i den senaste skatteunderlagsprognosen. SKR
kommunicerade under våren att det osäkra prognosläge som rådde ledde till att istället för
sedvanliga prognoser lämnades ett scenario. I skatteunderlagsprognosen från augusti beskriver SKR
att "betydande osäkerhet kvarstår och kalkylerna illustrerar även nu ett scenario". De senaste
kalkylerna pekar på en arbetslöshet som närmar sig 10 procent, vilket självfallet påverkar
skatteunderlaget. Det finns även osäkerhet i exempelvis utvecklingen av det ekonomiska biståndet
innevarande och kommande år.
Kommunkoncernen står inför stora investeringsbehov innevarande och kommande år som påverkar
den finansiella ställningen. Det har påbörjats ett arbete för en omfattande investering för Nolhaga
Reningsverk. Investeringsperioden uppskattas till ungefär tio år. Nolhaga reningsverk har ett stort
renoveringsbehov och flera anläggningsdelar behöver byggas nytt, byggas om eller byggas till.
Reningsverket behöver uppgraderas för att möta en växande befolkning i Alingsås.
Kommunen har tecknat en avsiktsförklaring med Trafikverket för E20, delen Sveaplan-Götaplan,
Alingsås. Avsiktsförklaringens syfte är att parterna ska verka för att genomföra ett antal åtgärder för
den berörda sträckningen. Avsiktsförklaringen kommer att följas av ett antal medfinansieringsavtal
för respektive åtgärd.
Alingsås kommunkoncern har en utmaning i att verkställa nödvändiga effektiviseringar och
anpassningar för att kunna nå fullgoda resultatnivåer. Årets prognostiserade resultat förklaras till
stor del av intäkter av engångskaraktär, vilket inte är hållbart över tid. Kommunkoncernen står inför
stora investeringsvolymer kommande år och för att inte behöva öka belåningsgraden ytterligare
krävs det höga resultat och alternativa finansieringslösningar.
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Finansiella rapporter
Resultaträkning
Kommunen
Budget 2020

Kommunkoncernen

Prognos 2020

Delår 2020

Delår 2019

Delår 2020

Delår 2019

Verksamhetens
intäkter

744,8

443,4

430,3

729,9

695,0

Verksamhetens
kostnader

-3 092,9

-1 941,1

-1 851,1

-1 989,4

-1 900,9

-2 348,1

-1 497,7

-1 420,8

-1 259,5

-1 205,9

Belopp i mnkr

Verksamhetens
nettokostnader
exkl
avskrivningar
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter

-2 318,0

-68,5

-66,5

-44,4

-42,8

-159,4

-156,1

-2 386,5

-2 414,6

-1 542,1

-1 463,6

-1 418,9

-1 362,0

2 000,9

2 020,2

1 318,8

1 307,7

1 318,8

1 307,7

Generella
statsbidrag och
utjämning

501,6

565,7

363,4

289,1

363,4

289,1

Verksamhetens
resultat

116,0

171,3

140,1

133,2

263,3

234,8

Finansiella
intäkter

36,6

28,8

22,7

41,8

3,2

17,3

Finansiella
kostnader

-51,2

-48,5

-33,9

-37,7

-34,2

-38,1

Resultat efter
finansiella poster

101,4

151,6

128,9

137,3

232,3

214,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101,4

151,6

128,9

137,3

228,4

Extraordinära
poster
Uppskjuten skatt
Årets resultat

-3,9
214,0
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Balansräkning
Kommunen
Belopp i mnkr
Anläggningstillgångar

Budget 2020

Prognos 2020

1 226,3

1 164,0

Immateriella
anläggningstillgångar

Delår 2020

Kommunkoncernen
Årsbokslut 2019

Delår 2020

Årsbokslut 2019

3,6

4,6

3,6

4,6

Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

904,2

876,6

4 263,1

4 190,9

Maskiner och
inventarier

101,0

105,3

753,0

750,7

82,7

82,7

6,9

6,0

1 091,5

1 069,2

5 026,6

4 952,2

Materiella
anläggningstillgångar

Finansiella
anläggningstillgångar
Summa
anläggningstillgångar

1 226,3

1 164,1

Omsättningstillgångar

4 965,9

4 786,7

Förråd mm

24,3

26,9

40,0

45,0

Fordringar

3 308,0

3 415,2

228,6

212,0

666,1

665,4

666,1

665,4

Kortfristiga
placeringar
Kassa och bank

773,6

578,3

774,0

578,8

Summa
omsättningstillgångar

4 965,9

4 786,7

4 772,0

4 685,8

1 708,7

1 501,2

Summa tillgångar

6 192,2

5 950,8

5 863,5

5 755,1

6 735,3

6 453,4

Årets resultat

101,4

151,6

128,9

96,7

228,4

149,4

Övrigt eget kapital

889,9

841,4

841,4

744,7

1 343,8

1 194,5

Summa eget kapital

991,3

993,0

970,3

841,4

1 572,2

1 343,9

916,5

929,5

942,3

936,8

956,7

950,0

Eget kapital, avsättn.
och skulder
Eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för
pensioner och
liknande förpliktelser
Andra avsättningar

44,4

34,3

25,0

30,0

154,7

154,9

960,9

963,8

967,3

966,8

1 111,4

1 104,9

Långfristiga skulder

2 643,9

3 051,0

2 935,9

3 037,7

2 944,3

3 045,8

Kortfristiga skulder

1 596,1

943,0

990,0

909,2

1 107,4

958,8

Summa skulder

4 240,0

3 994,0

3 925,9

3 946,9

4 051,7

4 004,6

Summa eget kapital,
avsättningar och
skulder

6 192,2

5 950,8

5 863,5

5 755,1

6 735,3

6 453,4

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Ingen uppgift

Ingen uppgift

7,2

7,2

0,3

0,2

Summa avsättningar
Skulder

Panter och
ansvarsförbindelser
Panter och därmed
jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Övriga ansv. förb.
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Kassaflödesrapport
Kommunen
Belopp i mnkr

Kommunkoncernen

Budget
2020

Prognos
2020

Delår 2020

Delår 2019

Delår 2020

Delår 2019

Årets resultat

101,4

151,6

128,9

137,3

228,4

214,0

Justering för ej
likviditetspåverkande poster

121,9

129,2

78,1

59,4

193,5

174,6

Övriga likviditetspåverkande
poster

-26,9

-40,2

-27,2

-10,9

-7,6

-10,9

0,0

-1,0

-1,0

-0,1

-25,0

-6,2

196,4

239,6

178,8

185,7

389,3

371,5

-5,7

-4,3

-2,8

-2,3

-2,8

-2,3

-325,0

0,0

107,2

2,9

-16,6

10,8

Ökning/minskning av
kortfristiga placeringar

0,0

0,0

-0,6

-12,8

-0,7

-12,8

Ökning/minskning förråd och
varulager

0,0

0,0

2,6

16,6

5,0

13,4

Ökning/minskning kortfristiga
skulder

7,6

33,8

-24,2

-104,8

43,9

-119,9

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

-126,7

269,1

261,0

85,3

418,1

260,7

Investering i
anläggningstillgångar

-222,3

-162,5

-67,1

-86,7

-286,1

-278,0

Försäljning av
anläggningstillgångar

0,0

1,4

1,4

0,1

33,7

9,4

Omklassificering och ej
aktiverbara kostnader

0,0

0,0

0,0

-7,9

0,0

-8,0

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

-222,3

-161,1

-65,7

-94,5

-252,4

-276,6

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Poster som redovisas i en
annan sektion
Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning av
periodiserade
anslutningsavgifter
Ökning/minskning kortfristiga
fordringar

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Kassaflöde från
investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

325,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,9

Amortering av skulder för
finansiell leasing

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Amortering av långfristiga
skulder

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

325,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,9

Årets kassaflöde

-24,0

108,0

195,3

-9,2

165,7

-9,0

Likvida medel vid årets början

590,2

578,3

578,3

607,9

608,3

608,3

Likvida medel vid årets slut

566,2

686,3

773,6

598,7

774,0

599,3
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Upplysningar

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i
årsredovisning 2019.
Säsongsvariationer och cykliska effekter
Alingsås kommun har de senaste åren redovisat delårsbokslut per augusti månad. Historiskt har detta
normalt sett inneburit ett relativt sett högre resultat per augusti jämfört med december. En
förklaring till detta är att några av de stora förvaltningarna redovisar högre kostnader under hösten
jämfört med våren. För både grundskola och gymnasiet innebär skolstart normalt sett betydligt
högre kostnader. Kostnaderna generellt sett är lägre under sommarmånaderna jämfört med både vår
och höst, varför resultatet i delårsbokslutet normalt sett blir bättre relativt sett, jämfört med
årsbokslutet.
Redovisning av kommunens semesterlöneskuld innebär att under våren ökar den ganska kraftigt som
en följd av att kommunens anställda tjänar in semesterdagar att senare kunna ta ut ledighet. En stor
del av intjänade dagar tas ut under juni till augusti, varför semesterlöneskulden normalt sett är lägre
per augusti jämfört med till exempel maj eller december. Under hösten sker återigen intjänande av
semester men inte motsvarande uttag av semester, varför skulden återigen växer och därmed
redovisas en högre kostnad under hösten. Lärarnas ferielöner innebär ungefär motsvarande, det vill
säga en högre skuld för intjänad semester under maj månad innan uttag sker under sommaren.
Intjänandet ökar återigen i takt med att höstterminen startar.
Jämförelsestörande och extraordinära poster
Några intäkter eller kostnader av karaktären jämförelsestörande eller extraordinära poster
förekommer inte i redovisade belopp för 2020 eller 2019. Däremot har kommunen under 2020
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erhållit väsentliga ökningar av främst generella statsbidrag jämfört med tidigare år och främst som en
följd av coronapandemin, se vidare nedan. I övrigt hänvisas till balanskravsutredningen samt övrig
resultatanalys i delårsrapporten vad gäller väsentliga poster som eventuellt avviker jämfört med
föregående år och budget.
Under 2020 har riksdagen beslutat om flera tillskott av generella statsbidrag till kommuner och
regioner. I februari beslutades om en ökning av det generella statsbidraget vilket betalades ut i mars
månad. Alingsås kommun erhöll 7,0 mnkr och bidraget periodiserades ut på 11 månader utifrån
beslutsmånad. Därefter har riksdagen i juni månad beslutat om ytterligare statsbidragsökningar i
syfte att stödja kommuner och regioner i den pågående coronapandemin. Alingsås kommun erhöll i
juli månad 68,2 mnkr vilka periodiserats från och med den månad beslutet fattades, det vill säga juni
månad. Kommunen har även erhållit kompensation för sjuklönekostnader (ersättning för
karensavdrag) efter det att pandemin slog till motsvarande ca 15 mnkr. Vidare har kommunen ansökt
till Socialstyrelsen om pengar för merkostnader till följd av hanteringen av coronaviruset inom hälsooch sjukvårdsverksamheten samt socialtjänstverksamheten för omsorg om äldre personer och
personer med funktionsnedsättning. Ytterligare en ansökan kan skickas in under hösten.
Kommunen har också under 2020 erhållit ett riktat statsbidrag motsvarande 6,8 mnkr som en följd av
flyktingsituationen, vilket periodiseras månadsvis.
Effekter av ändrade väsentliga uppskattningar och bedömningar
Några effekter av ändrade väsentliga uppskattningar och bedömningar, som har redovisats under
tidigare räkenskapsår med väsentlig effekt på aktuell rapportperiod, finns inte att redovisa.
Ansvarsförbindelser
Några väsentliga förändringar avseende kommunkoncernens ansvarsförbindelser har inte inträffat
sedan årsbokslut 2019.
Väsentliga avsteg från gällande lagstiftning
Likt 2019 sker ett väsentligt avsteg från gällande lagstiftning. Alingsås kommun övergick i samband
med delårsbokslutet 2017 till att redovisa pensionsförpliktelserna enligt fullfondsmodellen, vilket
innebär att ansvarsförbindelsen lyfts in i balansräkningen som en avsättning. 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 för 2020 kommer
likt tidigare år en jämförande uppställning enligt blandmodell respektive fullfondsmodell redovisas i
syfte att visa på skillnaderna. I övrigt har inga andra redovisningsprinciper ändrats. För övriga
redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisning 2019.
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Drift- och investeringsredovisning
Driftredovisning
Budget
2020
Belopp i mnkr

Prognos
2020

Budgetavvikelse

Intäkter

Kostnader

Nettokostnader

Delår
2020
Intäkter

Kostnader

Nettokostnader

Vård- och
omsorgsnämnden

772,1

209,5

-1 011,6

-802,1

-30,0

659,0

-675,8

-16,8

Socialnämnden

200,2

23,1

-228,5

-205,4

-5,2

150,1

-152,9

-2,8

Kultur- och
utbildningsnämnden

284,4

87,9

-378,1

-290,2

-5,8

244,2

-237,2

7,0

Barn- och
ungdomsnämnden

858,9

122,5

-985,7

-863,2

-4,3

661,7

-632,6

29,1

Miljöskyddsnämnden

13,0

8,1

-22,6

-14,5

-1,5

13,4

-13,3

0,1

Samhällsbyggnadsnämnden

61,5

47,4

-108,9

-61,5

0,0

74,4

-64,0

10,4

Kommunstyrelsen

97,7

102,6

-182,1

-79,5

18,2

139,9

-106,8

33,1

4,8

0,0

-4,7

-4,7

0,1

3,2

-3,5

-0,3

2 292,6

601,1

-2 922,2

-2 321,1

-28,5

1 945,9

-1 886,1

59,8

Avfall

0,0

60,5

-57,4

3,1

3,1

40,4

-38,1

2,3

VA

0,0

81,3

-80,6

0,7

0,7

52,6

-49,1

3,5

Summa avgiftsfinansierad
verksamhet

0,0

141,8

-138,0

3,8

3,8

93,0

-87,2

5,8

Finansieringen

101,4

2 725,8

-2 549,5

176,3

74,9

1 709,2

-1 645,9

63,3

Avgår Interna poster
samt kommunbidrag

-2
292,6

2 292,6

2 292,6

-1 595,4

66,9

Totalt kommunen

101,4

-3 317,1

151,6

2 152,7

-3 552,3

Överförmyndarnämnden
Summa skattefinansierad
verksamhet

3 468,7

50,2

128,9

Nämnderna prognostiserar ett samlat underskott jämfört med budget om -28,5 mnkr. Detta är en
förbättring om 1,5 mnkr jämfört med prognosen per 30 april 2020. De största avvikelserna finns hos
vård- och omsorgsnämnden (-30,0 mnkr), kultur- och utbildningsnämnden (-5,8 mnkr) och
socialnämnden (-5,2 mnkr). Barn- och ungdomsnämndens prognos för 2020 uppgår till -4,3 mnkr,
vilket är en försämring mot prognosen per 30 april 2020 som var i linje med budget. Prognosen för
exploateringsverksamheten uppgår till 17,3 mnkr för 2020, vilket förklaras av 19 stycken realiserade
tomtförsäljningar samt ytterligare en försäljning som bedöms genomföras under årets sista kvartal.
Exkluderas exploateringsverksamheten uppgår kommunstyrelsens prognos för 2020 till cirka 1 mnkr.
Prognosen för den avgiftsfinansierade verksamheten uppgår till 3,8 mnkr före regleringar.
Avfallsverksamheten prognostiserar 3,1 mnkr för helåret. Det prognostiserade överskottet regleras i
sin helhet mot skattekollektivet med anledning av tidigare underskott som har belastat
skattekollektivet. VA-verksamheten prognostiserar ett resultat före regleringar i linje med budget,
det vill säga 0,7 mnkr. VA-verksamhetens prognostiserade överskott regleras fullt ut mot
skattekollektivet med anledning av tidigare underskott som belastat just skattekollektivet.
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Investeringsredovisning
Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse

Delår 2020

Delår 2019

Vård- och
omsorgsnämnden

3,3

2,6

0,7

1,9

0,7

Socialnämnden

1,2

1,2

0,0

0,5

0,4

Kultur- och
utbildningsnämnden

5,8

5,8

0,0

2,2

2,1

Barn- och
ungdomsnämnden

4,4

4,4

0,0

1,9

2,2

Belopp i mnkr

Miljöskyddsnämnden

0,2

0,2

0,0

0,0

0,2

Samhällsbyggnadsnämnden

41,9

36,5

5,4

9,6

26,6

Kommunstyrelsen

11,5

39,6

29,9

9,7

14,8

Överförmyndarnämnden

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa skattefinansierad
verksamhet

96,4

80,6

15,8

30,9

43,7

Avfall

5,2

2,6

2,6

1,0

0,9

VA

120,7

79,3

41,4

35,3

40,1

Summa avgiftsfinansierad
verksamhet

125,9

81,9

44,0

36,3

41,0

Totalt kommunen

222,3

162,5

59,8

67,2

84,7

Kommunens samlade investeringsbudget uppgår till 222,3 mnkr 2020, vilket är 59,4 mnkr högre
jämfört med 2019. Ökningen förklaras av större projekt hos de avgiftsfinansierade verksamheterna
vars investeringsbudget har ökat med 62,8 mnkr mellan åren. Nolhaga avloppsreningsverk bidrar till
den stora ökningen med budgeterade medel om 59,8 mnkr för 2020.
Avvikelsen mellan budget och prognos är positiv med 59,8 mnkr. Avvikelser härrör sig främst från VAverksamheten (41,4 mnkr), vilket främst förklaras av att ombyggnationen av Nolhaga
avloppsreningsverk försenats jämfört med budget. Hos kommunstyrelsen finns en positiv avvikelse
mellan budget och prognos om 9,7 mnkr, vilket främst förklaras av ett antal projekt med nollprognos
för året.
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