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Årsredovisning för kommunstyrelsen 2020
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens årsredovisning är en uppföljning av kommunstyrelsens budget.
Årsredovisningen är den andra sammantagna uppföljning av kommunstyrelsens mål,
personalförhållanden, ekonomi och internkontroll. Årsredovisningen upprättas i enlighet med
kommunens styrmodell och tillhörande anvisningar.
Förvaltningens yttrande
I budget 2020 antog kommunstyrelsen åtta mål. Målen är bland annat inriktade på ett
förbättrat företagsklimat och förbättrad dialog mellan företagare och kommunen, förbättrad
tillgänglighet via telefon och e-post samt ett förbättrat upplevt inflytande och delaktighet i
kommunens verksamheter. I årsredovisningen bedöms sju av åtta mål vara uppfyllda.
Kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten redovisar ett positivt resultat om
4 tkr. Den marginella budgetavvikelsen förklaras bland annat av att överskottet inom
personalkostnader till följd av pensionsavgångar och vakanser har nyttjats till
investeringsbidrag till föreningar samt specifika insatser i samband med covid-19 under året.
Insatser som att kommunstyrelsen beslutade att subventionera lunch till gymnasieeleverna
under april – juni och att personal i Alingsås kommun har mottagit en gåva i form av ett
presentkort att nyttja inom Alingsås Handel. Exploateringsenheten har genomfört 25 stycken
tomtförsäljningar under året vilket återspeglas i ett positivt resultat om ca 20 mnkr. Stort
fokus för enheten är det fortsatta arbetet med kommunens tillväxtområden.
Trots vakanta tjänster har antalet tillsvidareanställda ökat med tre personer jämfört med
motsvarande period föregående år. Samtidigt är den positiva trenden avseende
personalomsättning från föregående år fortsatt stabil.
Internkontroll har genomförts enligt plan, fem utav åtta kontroller har genomförts utan
anmärkning. Samtliga kontrollpunkter hålls under kontinuerlig uppsikt och bedöms vara
under kontroll. Åtgärder eller förslag till åtgärder och fortsatt arbete har noterats i samband
med kontrollen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att godkänna årsredovisningen innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Årsredovisning för kommunstyrelsen 2020 godkänns.
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