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§ 16 2021.006 KS

Årsredovisning 2020 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är kommunstyrelsens samlade rapport och analys av verksamhet, ekonomi
och personal till kommunfullmäktige för det gångna året. I Årsredovisningen analyseras de
prioriterade målen med tillhörande indikatorer utifrån nämndernas och bolagens redovisade
resultat.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 mars 2021 lämnat följande yttrande:
Beskrivningarna av arbetet under året och nämndernas uppföljning av varje mål är viktiga
underlag för analysen men finns inte med i själva årsredovisningen. Underlagen från
nämnderna finns istället samlade i ett separat beslutsunderlag till årsredovisningen.
Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Kommunen beslutar om finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning. Målen som är beslutade för år 2020 anges i budget för Alingsås
kommun 2020–2022.
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv:
Kommunfullmäktige har för 2020 beslutat om fem stycken mål för god ekonomisk hushållning
ur ett finansiellt perspektiv. Samtliga mål stäms av i samband med årsbokslut 2020 och
samtliga uppnås. Den samlade bedömningen är att god ekonomisk hushållning ur ett
finansiellt perspektiv föreligger. Årets resultat stärks dock av poster av engångskaraktär som
reavinster från tomtförsäljningar, statligt stöd till följd av covid-19 i form av engångskaraktär
samt orealiserade vinster i värdepapper.
Årets resultat för Alingsås kommun uppgår till 162,8 mnkr, vilket motsvarar 6,4 procent som
andel av skatte- och bidragsintäkter. Balanskravsresultatet uppgår till 150,1 mnkr. Årets
resultat för Alingsås kommunkoncern uppgår till 230,5 mnkr.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv
De verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning tar sikte på kommunens
förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.
Kommunfullmäktige har i budget 2020–2022 pekat ut fem mål med sju tillhörande
uppföljningsnyckeltal som verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. För 2020 bedöms
att två av fem mål uppfylls. Däremot är fyra av de sju nyckeltalen uppfyllda. Trots detta
bedöms verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning inte vara uppfyllda, utifrån en
strikt tolkning av de premisser som upprättats.
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KF § 16, forts
Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning
För att en kommun ska bedömas ha god ekonomisk hushållning behöver det göras en
samlad bedömning över de finansiella målen och verksamhetsmålen för god ekonomisk
hushållning. Alingsås kommun uppnår samtliga de finansiella målen för år 2020 men ligger
under målvärdena för ett par av verksamhetsmålen. Med tanke på att Alingsås med väldigt
liten marginal ligger under målvärdet, som är riksgenomsnittet, för andelen vuxna som inte
återkommer i försörjningsstöd samt andel nöjda brukare inom LSS görs den samlade
bedömningen att Alingsås har god ekonomisk hushållning ur ett helhetsperspektiv.
Personalredovisning
Den totala sjukfrånvaron uppgår till 9,0 procent under 2020, vilket är en ökning om två
procentenheter mot föregående år (7,0 procent). Sjukfrånvaron är fortsatt högre bland
kvinnor och medarbetare över 50 år. Den största ökningen återfinns hos barn- och
ungdomsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Dessutom indikeras
en direkt påverkan på sjukfrånvaron med anledning av covid-19.
Kommunstyrelsen har den 8 mars 2021, § 21 behandlat ärendet.
Anförande
Anförande hålls av Daniel Filipsson (M), Anna Hansson (MP), Eva-Lotta Pamp (M), Jens
Christian Berlin (L), Martin Lindberg (M), Karl-Johan Karlsson (C), Simon Waern (S), Boris
Jernskiegg (SD), Lady France Mulumba (KD) och Thorsten Larsson (M).
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Filipsson (M), Eva-Lotta Pamp (M), Jens Christian Berlin (L), Martin Lindberg (V),
Karl-Johan Karlsson (C), Boris Jernskiegg (SD), Lady France Mulumba (KD) och Thorsten
Larsson (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag till beslut bifalls.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Årsredovisning 2020 för Alingsås kommun godkänns.
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