Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kommunfullmäktige
Tid:

2019-11-27, kl. 09:30

Plats:

Grand Hotel, Alingsås
Lunch serveras på hotellet till tjänstgörande ledamöter, anmäl eventuell
specialkost till
Anci Eyoum via: tel 0322-61 61 30 eller anci.eyoum@alingsas.se senast
torsdagen den 21 november.
…………………………………………………………………………..
Sammanträdet är offentligt. Välkommen att lyssna på beslut och debatt!
Föredragningslistan och handlingar till sammanträdet finns tillgängliga på
kommunledningskontoret (Rådhuset). Föredragningslistan och handlingar
hittar du dessutom på www.alingsas.se. Sammanträdet visas via Alingsås
WebbTV.

Kristina Grapenholm (L),
Ordförande

Anci Eyoum,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Schema och debattordning

2.

Upprop, val av justerare samt tid för justering

3.

Information
A/ Budget för Alingsås kommun 2020-2022
Kl 11.30-12.15
B/ Allmänhetens frågestund
Rutin för allmänhetens frågestund kring ärendet Budget 2020-2022 Alingsås
kommun:
Sakfrågor som rör förslag till budget lämnas in skriftligt till
kommunstyrelsen@alingsas.se (skriv ”Allmänhetens frågor” som ärendemening)
senast den 25 november kl 12.00. En fråga per frågeställare kommer att besvaras
muntligt till frågeställare som närvarar vid mötet.
Det finns även möjlighet att komplettera frågor till frågestunden genom att lämna in
frågor via frågeformulär på plats senast kl 11.30.
Dessa frågor kommer att besvaras om det finns tidsutrymme.

Sida 1 av 174

Kallelse/föredragningslista

4.

Partistöd 2020, 2019.696 KS

5.

Styrmodell för Alingsås kommun, revidering, 2019.617 KS

6.

Upphävande av nuvarande riktlinjer för pension, 2019.640 KS

7.

Budget 2020-2022 för Alingsås kommun, 2019.006 KS

8.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och utbildningsnämnden Kristina Poulsen (SD), 2019.749 KS

9.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden - Carl Adamsson
(C), 2019.734 KS

10.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden - Carl
Adamsson (C), 2019.735 KS

11.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden Maria-Therese Marklund (KD), 2019.738 KS

12.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i AB Alingsåshem - Björn Källhult
(KD), 2019.750 KS

13.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i AB Alingsåshem - Kent Perciwall
(KD), 2019.751 KS

14.

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden efter Kristina Poulsen (SD), Kjerstin Hansson
(SD) för tiden fram till och med den 31 december 2022, 2019.752 KS

15.

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i socialnämnden efter Carl
Adamsson (C), Ali Said (C) för tiden fram till och med den 31 december
2022, 2019.742 KS
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16.

Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i vård-och omsorgsnämnden
efter Maria-Therese Marklund (KD), Maria Åkebrand (KD) för tiden fram
till och med den 31 december 2022, 2019.743 KS

17.

Kommunalt kompletteringsval - Ledamot i AB Alingsåshem efter Björn
Källhult (KD), Kent Perciwall (KD) för tiden till och med årsstämma
2023, 2019.753 KS

18.

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i AB Alingsåshem efter Kent
Perciwall (KD), Bertil Ynghammar (KD) för tiden till och med årsstämma
2023, 2019.754 KS

19.

Meddelanden

Länsstyrelsen Västra Götalands län - Meddelande om ny ersättare efter Carl
Adamsson (C),
Henrik Öhrvall (C) för tiden fram till och med den 14 oktober 2022.
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Sammanträde med kommunfullmäktige
Tid:
Plats:

onsdagen den 27 november 2019 kl 9.00
Grand Hotel, Alingsås

Schema för dagen:
09:00
Samling och kaffe (restaurangen, entréplan)
09:30
Upprop, val av justerare samt tid för justering
09:40
Kommunstyrelsens ordförande presenterar kommunstyrelsens förslag
till Budget för Alingsås kommun 2020-2022
Övergripande principdebatt
Partirepresentanternas inledande anförande 8 min x 8 partier
med utrymme för repliker 2 x 2 min per anförande samt svar 2x2 min per replik
1: S
2: M
3: C
4. L
5: SD
6: KD
7: V
8: MP
Om principdebatten inte är avslutad kl 11.30 fortsätter debatten efter lunch.
11:30-12.15
Allmänhetens frågor kring ärendet Budget för Alingsås kommun 2020-2022
Rutin för allmänhetens frågestund:
Sakfrågor kring förslag till budget ska lämnas in skriftligt till
kommunstyrelsen@alingsas.se
(skriv ”Allmänhetens frågor” som ärendemening) senast före kl 12.00 den 25
november. En fråga per frågeställare kommer att besvaras muntligt till frågeställare
som närvarar vid mötet.
Det kommer även att finnas möjlighet att komplettera frågor till frågestunden genom
att lämna in frågor via frågeformulär på plats senast kl 11.30.
Dessa frågor kommer att besvaras om det finns tidsutrymme.

12.15
13.15

Lunch
Sammanträdet fortsätter enligt ärendelistan.

Under eftermiddagen - kafferast

Kristina Grapenholm (L)
Ordförande

Anci Eyoum
Sekreterare
Tel: 0322 - 61 61 30
Anci.eyoum@alingsas.se

Lunch serveras på hotellet till tjänstgörande ledamöter,
anmäl eventuell specialkost till Anci Eyoum,
0322-61
Sidatel
5 av
174 61 30 eller
anci.eyoum@alingsas.se senast torsdagen den 21 november.

Debattordning
Kommunfullmäktiges behandling av budget för Alingsås kommun 2020-2022
den 27 november 2019
A/ Övergripande principdebatt, partirepresentanternas inledande anföranden
B/ Allmänhetens frågor
C/ Behandling av ärenden enligt ärendelista
Ärende 7:
Sakbehandling av budget enligt följande ordning
(anförande enligt ordinarie ordning 5 min, replik 2 min):
-

kommunstyrelse/kommunledning KS
vård och omsorg VON
social omsorg SN, ÖFN
utbildning och kultur BUN, KUN
samhällsbyggnad SBN
miljö MN
övergripande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-11-11

§ 193 2019.696 KS

Partistöd 2020
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2014, § 70 om regler för partistöd. Enligt reglerna
skall kommunfullmäktige senast i december besluta om utbetalning för nästa kalenderår.
Utbetalning sker i januari. Partistödet beräknas enligt följande modell:
Avstämningstidpunkt

15 oktober föregående år

Beräkningsgrund

Prisbasbelopp föregående år

Grundstöd per parti

1 prisbasbelopp

Partistöd per mandat

25% av prisbasbeloppet + 10 000 kr

Utbildningsstöd per mandat

5% av prisbasbeloppet

Parti skall uppfylla följande tre kriterier för att ha rätt till partistöd:
-Minst ett mandat i kommunfullmäktige
-Minst en vald ledamot är fastställd av Länsstyrelsen
-Partiet är en juridisk person
Parti har endast rätt till stöd för de mandat där det finns en vald ledamot fastställd vid
avstämningstidpunkten.
Ett parti måste ha lämnat in föregående års redovisning och granskningsrapport för att
fullmäktige skall bevilja partistöd för det kommande kalenderåret.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-11-11

KS § 193, forts
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 oktober 2019 lämnat följande yttrande:
Samtliga partier har lämnat in redovisning och granskningsrapport för 2018.
Vid avstämningstidpunkten den 15 oktober hade samtliga mandat en vald ledamot fastställd
enligt följande:
Centerpartiet 6
Kristdemokraterna 4
Liberalerna 6
Miljöpartiet 3
Moderaterna 8
Socialdemokraterna 14
Sverigedemokraterna 6
Vänsterpartiet 4
Kommunledningskontoret har beräknat partistöd i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.
Arbetsutskottet har den 6 november 2019, § 177 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1 .Partistöd för 2020 utbetalas enligt Regler för partistöd i Alingsås kommun;
Centerpartiet 190 200 kr
Kristdemokraterna 142 300 kr
Liberalerna 190 200 kr
Miljöpartiet 118 350 kr
Moderaterna 238 100 kr
Socialdemokraterna 381 800 kr
Sverigedemokraterna 190 200 kr
Vänsterpartiet 142 300 kr
2. Partierna ska lämna redovisning och granskningsrapport avseende partistöd 2020 till
kommunfullmäktige senast den 30 juni 2021 i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-11-11

Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 193, forts
Glenn Pettersson (SD) föreslår följande ändring i förslaget:
Partistöd per mandat minskas med 10 000 kr.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Glenn Petterssons ändringsförslag i delen
partistöd per mandat och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets
förslag.
Omröstning begärs. Följande beslutsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst bifall till Glenn Petterssons
ändringsförslag.
Ja
Nej
Simon Waern (S)
Glenn Pettersson (SD)
Björn Wallin Salthammer (S)
Boris Jernskiegg (SD)
Anita Heden Unosson (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Micaela Kronberg (M)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Klas Åkerlund (L)
Jens Christian Berlin (L)
Lady France Mulumba (KD)
Anna Hansson (MP)
Martin Lindberg (V)
Daniel Filipsson (M)
Med 13 ja-röster mot 2 nej-röster avslås Glenn Petterssons ändringsförslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-11-11

Beslut
KS § 193, forts
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1 .Partistöd för 2020 utbetalas enligt Regler för partistöd i Alingsås kommun;
Centerpartiet 190 200 kr
Kristdemokraterna 142 300 kr
Liberalerna 190 200 kr
Miljöpartiet 118 350 kr
Moderaterna 238 100 kr
Socialdemokraterna 381 800 kr
Sverigedemokraterna 190 200 kr
Vänsterpartiet 142 300 kr

2. Partierna ska lämna redovisning och granskningsrapport avseende partistöd 2020 till
kommunfullmäktige senast den 30 juni 2021 i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.

Reservation
Glenn Pettersson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-18
Anthon Gustafsson

Kommunstyrelsen

2019.696 KS

Partistöd 2020
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2014, § 70 om regler för partistöd. Enligt reglerna
skall kommunfullmäktige senast i december besluta om utbetalning för nästa kalenderår.
Utbetalning sker i januari. Partistödet beräknas enligt följande modell:
Avstämningstidpunkt

15 oktober föregående år

Beräkningsgrund

Prisbasbelopp föregående år

Grundstöd per parti

1 prisbasbelopp

Partistöd per mandat

25% av prisbasbeloppet + 10 000 kr

Utbildningsstöd per mandat

5% av prisbasbeloppet

Parti skall uppfylla följande tre kriterier för att ha rätt till partistöd:
-Minst ett mandat i kommunfullmäktige
-Minst en vald ledamot är fastställd av Länsstyrelsen
-Partiet är en juridisk person
Parti har endast rätt till stöd för de mandat där det finns en vald ledamot fastställd vid
avstämningstidpunkten.
Ett parti måste ha lämnat in föregående års redovisning och granskningsrapport för att
fullmäktige skall bevilja partistöd för det kommande kalenderåret.
Förvaltningens yttrande
Samtliga partier har lämnat in redovisning och granskningsrapport för 2018.
Vid avstämningstidpunkten den 15 oktober hade samtliga mandat en vald ledamot fastställd
enligt följande:
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

6
4
6
3
8
14
6
4

Kommunledningskontoret har beräknat partistöd i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär kostnader, som redan är beaktade i befintlig budget.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1 .Partistöd för 2020 utbetalas enligt Regler för partistöd i Alingsås kommun:
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

190 200 kr
142 300 kr
190 200 kr
118 350 kr
238 100 kr
381 800 kr
190 200 kr
142 300 kr

2. Partierna ska lämna redovisning och granskningsrapport avseende partistöd 2020 till
kommunfullmäktige senast den 30 juni 2021 i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.
Beslutet ska skickas till
Samtliga partier

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anthon Gustafsson
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-10-18
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Styrmodell för Alingsås
kommun, revidering
5
2019.617 KS

Sida 14 av 174

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-11-11

§ 194 2019.617 KS

Styrmodell för Alingsås kommun, revidering
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018 § 226 om flerårsstrategi 2019-2021
för Alingsås kommun. Kommunstyrelsen gavs däri uppdraget att utveckla och förbättra
styrningen i kommunkoncernen genom att bland annat revidera styrmodellen i syfte att ha en
tydlig koppling till vision och värdegrund.

Kommunledningskontoret har i bilaga till detta ärende arbetat fram förslag till reviderad
styrmodell. Revideringen innebär en tydlig koppling till vision och värdegrund samt syftar till
att stärka genomslagskraften i kommunens verksamhetsstyrning.

Styrmodellen föreslås att gälla från 1 januari 2020.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 november 2019 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har i beredningen gjort en översyn över vilka delar i den nu
gällande styrmodellen som fungerat väl respektive mindre väl. Inom områden som ansetts
nödvändiga att förändra har förslag till revidering skett.

Kommunledningskontoret har framförallt fokuserat på att stärka genomslagskraften i
kommunens verksamhetsstyrning. Styrmodellen fastslår även införandet av kommunens
ramberedning under våren med beslut i kommunstyrelsen samt att tidigare vårbokslut ersätts
av en fördjupad ekonomisk månadsuppföljning. Den fördjupade månadsuppföljningen
beslutas av kommunstyrelsen.

Ekonomistyrningen är en viktig del av styrmodellen. Kommunfullmäktige beslutar om policy
för ekonomistyrning separat. Denna är därför inte föremål för översyn i detta ärende.

Förslaget till den reviderade styrmodellen är utformad, likt den tidigare styrmodellen, för att
kunna tillämpas oavsett politisk viljeinriktning.
Arbetsutskottet har den 6 november 2019, § 178 behandlat ärendet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida15
1 av 2
174

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-11-11

Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 194, forts
Björn Wallin Salthammer (S) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Styrmodell för Alingsås kommun antas.
2. Styrmodellen gäller från 1 januari 2020.
3. Uppföljning av Agenda 2030 ersätter tidigare miljö- och sociala boksluten.

Anteckning
Björn Wallin Salthammer (S), Simon Waern (S), Pär-Göran Björkman (S) och Anita Hedén
Unosson (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna ser positivt på den nya styrmodellen med ett ökat fokus på mål-och
resultatstyrning samt förändringar med fokusområden och färre antal mål. Vi anser dock att
avsnittet om kvalitetsstyrning har för låg ambitionsnivå i och med de stora utmaningar som vi
har. I dess nuvarande form riktar kvalitetsstyrningen in sig på att säkra nuvarande kvalitet
vilket har sin grund i de kvalitetsledningssystem som återfinns i skola, vård och omsorg.
Dessa kvalitetsledningssystem innehåller också utrymme för förbättringsåtgärder av
verksamheten vilket styrmodellen bör fösta än större vikt vid än vad styrmodellen gör i dess
nuvarande form.
I styrmodellens dokument går det att utläsa att ”Att formulera bra mål är svårt. Därför är det
viktigt att målsättningar som sätts upp baseras på en analys av verksamhetens nuläge och
vilket som är det önskvärda läget. Det är också viktigt att beakta vilka förändringar i
omvärlden som kommer att påverka förutsättningarna att nå ett önskat resultat.”
Detta arbete är det som görs inom kvalitetsområdet varför det bör vara en naturlig del i
styrmodellen att politiken, som huvudman för flera av kvalitetsledningssystemen, är
införstådda i det systematiska kvalitetsarbetet och kan först då ställa krav på att det arbetet
ska ge resultat och för att det tydligare ska kunna kopplas till budgetberedningar. En
förutsättning för en verkningsfull utveckling och att arbeta bort kvalitetsbristkostnader är att
ledningen, i vårt fall politiken, äger ansvaret. Denna styrmodell saknar tydligheten i detta för
tillfället. Socialdemokraterna har inte yrkat på några ändringar i förslaget utan ser fram emot
att följa upp den under kommande budgetår för att därefter ta ställning till eventuella
förändringar.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-05
Konrad Fred

Kommunstyrelsen

2019.617 KS

Styrmodell för Alingsås kommun, revidering
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018 § 226 om flerårsstrategi 2019-2021
för Alingsås kommun. Kommunstyrelsen gavs däri uppdraget att utveckla och förbättra
styrningen i kommunkoncernen genom att bland annat revidera styrmodellen i syfte att ha en
tydlig koppling till vision och värdegrund.
Kommunledningskontoret har i bilaga till detta ärende arbetat fram förslag till reviderad
styrmodell. Revideringen innebär en tydlig koppling till vision och värdegrund samt syftar till
att stärka genomslagskraften i kommunens verksamhetsstyrning.
Styrmodellen föreslås att gälla från 1 januari 2020.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har i beredningen gjort en översyn över vilka delar i den nu
gällande styrmodellen som fungerat väl respektive mindre väl. Inom områden som ansetts
nödvändiga att förändra har förslag till revidering skett.
Kommunledningskontoret har framförallt fokuserat på att stärka genomslagskraften i
kommunens verksamhetsstyrning. Styrmodellen fastslår även införandet av kommunens
ramberedning under våren med beslut i kommunstyrelsen samt att tidigare vårbokslut ersätts
av en fördjupad ekonomisk månadsuppföljning. Den fördjupade månadsuppföljningen
beslutas av kommunstyrelsen.
Ekonomistyrningen är en viktig del av styrmodellen. Kommunfullmäktige beslutar om policy
för ekonomistyrning separat. Denna är därför inte föremål för översyn i detta ärende.
Förslaget till den reviderade styrmodellen är utformad, likt den tidigare styrmodellen, för att
kunna tillämpas oavsett politisk viljeinriktning.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga ekonomiska kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Styrmodell för Alingsås kommun antas.
2. Styrmodellen gäller från 1 januari 2020.
3. Uppföljning av Agenda 2030 ersätter tidigare miljö- och sociala boksluten.
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Kommunledningskontoret
Simon Lindau
t.f. Ekonomichef

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef
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Inledning
Vad är en styrmodell?
Detta dokument beskriver Alingsås kommuns
styrmodell och riktar sig till kommunens alla
medarbetare. Det ska ge en bild av kommunens
styrsystem och dess beståndsdelar, det vill säga
kommunens verktyg för att styra och leda.
Syftet med en styrmodell är att säkerställa att
politisk vilja får genomslag i verksamheterna, se
till att kommunen har en god ekonomisk hushållning, att skattepengar hanteras på bästa möjliga
sätt och att kommunens verksamheter håller en
hög kvalitet.
En styrmodell ska skapa översikt över kommunens hela styrsystem och en röd tråd från vision
till dagligt arbete i verksamheterna. Den klargör
även hur verksamhet planeras och följs upp samt
vilka krav som ställs på nämnder och bolag.

Styrmodellens innehåll
Styrmodellen innehåller tre övergripande kapitel:

Vårt gemensamma ansvar
En styrmodell är till för och gäller alla politiker
och medarbetare i kommunen. Därför är det allas
skyldighet att känna till dess innehåll och agera
utifrån den i sitt dagliga arbete. För att den ska
få genomslag i verksamheten krävs det att politiker och chefer aktivt leder arbetet i enlighet med
innehållet i denna styrmodell.

3. Årshjulet
Här beskrivs arbetet med planering och uppföljning av kommunens verksamhet.

1. Så styrs Alingsås
Här beskrivs övergripande hur Alingsås kommun
är organiserad. Kommunens vision och värdegrund presenteras som grunden till styrning och
vårt gemensamma förhållningssätt. En introduktion ges till den övergripande styrningen som hela
kommunen har att förhålla sig till.
2. Styrsystemets delar
Här beskrivs de tre övergripande blocken i kommunens styrsystem: mål- och resultatstyrning,
kvalitetsstyrning och ekonomistyrning.
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1. Så styrs Alingsås
Styrning av en kommun är komplex och kommer från flera olika håll. Verksamheten styrs både
av lagstiftning och av beslut som fattas av kommunfullmäktige och kommunens nämnder. I detta
avsnitt följer en redogörelse för det ramverk som
ligger till grund för kommunens styrning och som
alla verksamheter ska utgå ifrån och förhålla sig till.

All verksamhet utgår från visionen
Kommunens vision är grundbulten i arbetet vi gör
tillsammans i Alingsås. Den ska genomsyra alla
verksamheter och vara känd för alla medarbetare.
Visionen utgör den långsiktiga styrningen och gemensamma riktningen för hela kommunen.

”Alingsås är Västsveriges vackraste
kulturstad i en levande bygd. Genom
nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.”
För att låta visionen få kraft i hela samhället har
fem fokusområden tagits fram som tydliggör de
särskilda inriktningar som fokus bör ligga på för
att nå kommunens vision. Fokusområdena ska
vara vägledande för både politiker och chefer i
styrningen av kommunen, och genomsyrar såväl
politiska mål som verksamheternas egna mål.
•
•
•
•
•

Vackra miljöer
Livskvalitet
Experimentlust
Omställning
Tillsammans

Kommunens vision beslutas av kommunfullmäktige och omprövas vid behov.
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Vår värdegrund
Öppenhet, engagemang och respekt
All verksamhet i Alingsås kommun ska genomsyras av vår gemensamma värdegrund. Alingsås
värdegrund utgår från dessa tre ledord. De beskriver det förhållningssätt som ska prägla kommunens verksamhet och visar sig i hur kommunens
medarbetare agerar mot varandra. Dessa ledord
måste omsättas till handling i våra verksamheter
och vägleda det dagliga arbetet för både politiker,
chefer och medarbetare.
På kommunens intranät finns mer information
om vad värdeorden betyder för alla som arbetar i
Alingsås kommun.

Politisk avsiktsförklaring
Den politiska avsiktsförklaringen beskrivs i kommunens budget och innehåller kommunfullmäktiges ambitioner, inriktning och prioriteringar.
Avsiktsförklaringen har en strategisk och övergripande nivå, vars innehåll ska bidra till att förverkliga visionen. För att den politiska avsiktsförklaringen ska få genomslag i verksamheterna
förväntas kommunfullmäktige formulera och
anta prioriterade mål i riktning mot den politiska
avsiktsförklaringen. Det är genom prioriterade
mål med tillhörande indikatorer och eventuella
uppdrag som den politiska avsiktsförklaringen
följs upp.
Prioriterade mål och indikatorer
De prioriterade målen utgår från kommunens vision och politiska avsiktsförklaring. De är övergripande mål för hela kommunen och beslutas av
kommunfullmäktige. De prioriterade målen ut-
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gör breda strategiska målsättningar som beskriver
ett önskat läge och skiljer sig från det systematiska
kvalitetsarbetet som utgår från grunduppdraget.
De är få till antal och konkretiseras genom indikatorer för att vara möjliga att följa upp. Indikatorerna har ett målvärde som beskriver vilket
resultat som ska uppnås för att uppfylla de prioriterade målen.
De prioriterade målen med tillhörande indikatorer fastställs inför ny mandatperiod och beslutas
i kommunens budget, men revideras årligen vid
behov i samband med budgetberedning.

Budget
Kommunfullmäktige beslutar varje år om budget inför kommande kalenderår. Den innehåller
även ekonomiska ramar för nästkommande två år.
Kommunens budget är ett viktigt styrdokument
för alla verksamheter. Förutom ekonomisk resursfördelning innehåller den även vilka prioriterade
mål, indikatorer och uppdrag som nämnder och
bolag ska arbeta med. Vidare aktualiseras kommunens tillväxtprogram. I kommunallagen beskrivs närmare vilka krav som kommunen har på
sig i fastställandet av en budget.
Agenda 2030
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar
utveckling syftar till att utrota fattigdom och
hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna
för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för
alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
De globala målen är integrerade och odelbara
och balanserar de tre dimensionerna av hållbar
utveckling: den ekonomiska, den sociala och
den miljömässiga. Alingsås kommun har fastslagit en policy för hur kommunen ska arbeta med
Agenda 2030. Policyn innebär antagande av ett
antal principer som ska genomsyra kommunens
styrning och följas upp årligen i samband med
årsredovisning.

Tillväxtprogram
I samband med att kommunfullmäktige fastställer Alingsås kommuns budget aktualiseras även
kommunens tillväxtprogram. Tillväxtprogrammet anger de prioriteringar som ligger till grund
för kommunal fysisk planering och investering,
till exempel nya bostadsområden, nya verksamhetsområden, ny teknisk infrastruktur som gator,
vatten och avlopp, skolor och förskolor samt annan kommunal service. Tillväxtprogrammet omfattar en tioårsperiod, men revideras årligen.
Kommunens styrdokument
En rad andra styrdokument finns inom kommunens verksamhet utöver de som beskrivs i detta
dokument. I dessa återfinns ramar och gemensamma förhållningssätt för Alingsås kommun
som alla verksamheter är skyldiga att följa.
Samtliga kommunövergripande styrdokument
ska finnas tillgängliga på kommunens intranät.
Kommunledningskontoret ansvarar för att samla
kommunens styrdokument och se till att de är aktuella.

Verksamheternas
grunduppdrag
All verksamhet som bedrivs utgår från kommunens grunduppdrag som finns beskrivet i respektive nämnds reglemente och respektive bolags
ägardirektiv och bolagsordning. Grunduppdraget
regleras därutöver av både statlig och kommunal
styrning. Nämnder och bolag i kommunen ansvarar för att driva en effektiv och kvalitativ verksamhet med utgångspunkt i sitt grunduppdrag.
Se gällande reglementen/ägardirektiv för
utförlig beskrivning av respektive nämnds/bolags
grunduppdrag.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är den högsta beslutande
församlingen i kommunen. Ledamöter i kommunfullmäktige väljs direkt genom kommunalval. Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i ärenden av större vikt för
kommunen, till exempel mål och riktlinjer för
verksamheten, kommunens budget och kommunal skattesats.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens uppdrag är att utifrån ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning, leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
samt ha uppsikt över övriga nämnders och bolags
verksamhet. Kommunstyrelsen bereder ärenden
till kommunfullmäktige och följer upp att organisationen genomför fullmäktiges beslut.
Nämnder
Kommunens nämnder ansvarar för ett eller flera
av kommunens verksamhetsområden. Nämnden
har till uppgift att bedriva sin verksamhet i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats
av kommunfullmäktige och enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnder fattar
egna beslut inom sitt verksamhetsområde eller
bereder beslut inför kommunfullmäktige.
Bolag
I kommunkoncernen ingår kommunens hel- och
delägda bolag. Kommunens bolag sköter den eller
de kommunala angelägenheter som har överlåtits
till bolaget från kommunfullmäktige. Ett bolags
uppdrag regleras i dess bolagsordning och de krav
som ställs på bolaget från ägaren, dvs. kommunen, regleras i bolagets ägardirektiv.
Bolaget har, likt nämnderna, också till uppgift
att bedriva sin verksamhet i enlighet med de mål
och riktlinjer som beslutas av kommunfullmäktige.
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Förvaltningar
Till varje nämnd utom överförmyndarnämnden
och valnämnden, är en förvaltning knuten. Förvaltningens uppgift är att utföra sitt grunduppdrag och verkställa det som beslutats i kommunfullmäktige och i nämnden. Förvaltningen bistår
också nämnden med beslutsunderlag och bereder
ärenden som ska beslutas i nämnden.

Rollfördelning mellan
politiker och tjänstemän
En bra styrning förutsätter en tydlig rollfördelning. Genom att formalisera spelregler för på
vilken nivå beslut fattas och vem som fattar beslut
om vad, kan förutsättningar för både det politiska
ledarskapet och tjänstemännens ledarskap
utvecklas. Samspelet mellan politisk nivå och
tjänstemannanivå kan också stärkas av en tydligare rollfördelning.
Grunden för rollfördelning mellan politisk
nivå och tjänstemannanivå är att politiker fokuserar på, samt beslutar om, frågor av karaktären
vad och när. Det är frågor som handlar om vilka
resultat som ska uppnås och inom vilka ramar eller riktlinjer det ska ske. Tjänstemän fokuserar på
och beslutar om frågor av karaktären hur och vem,
vilket handlar om hur arbetet ska bedrivas, ledas
och fördelas.
Ett gott samarbete mellan politiker och tjänstemän är en framgångsfaktor som ger förutsättning
att skapa goda resultat för kommuninvånarna.
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2. Styrsystemets delar
Styrmodellen innehåller flera olika delar som tillsammans bildar kommunens styrsystem. Den har
sin utgångspunkt i kommunens gemensamma vision och värdegrund samt kommunen och dess
verksamheters grunduppdrag som regleras genom
lagstiftning och nämndernas reglementen.
Därunder delas styrmodellen in i tre delar. En del
som beskriver mål- och resultatstyrning, en del
som beskriver kvalitetsstyrning och en tredje del
som beskriver ekonomistyrning.
I följande avsnitt beskrivs de olika delarna mer
ingående.

Mål- och resultatstyrning
En av styrmodellens delar bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att kommunfullmäktige beslutar om prioriterade mål utifrån kommunens vision som gäller för hela kommunen och
som alla gemensamt ska arbeta för att uppnå. Alla
nämnder och bolag beslutar sedan om egna mål
som ska bidra till att fullmäktiges prioriterade
mål kan uppnås. Vid formuleringen av mål ska
fokus ligga på vilka resultat som ska uppnås. De
resultat som formuleras som målsättningar utgör
sedan grund för analys av måluppfyllelse.
För att mål- och resultatstyrning ska fungera är
det viktigt att det finns tydliga kopplingar mellan
de mål som formuleras av kommunfullmäktige,
de som formuleras av nämnder/bolag och det
arbete som bedrivs i verksamheterna. Det är en
förutsättning för att politisk viljeinriktning ska få
genomslag i organisationen och för att kommunen ska kunna nå visionen. Koppling mellan mål
måste därför säkerställas i budgetprocessen.

En effektiv styrning med
ett begränsat antal väl valda mål
Ett mål är ett önskvärt resultat. Kommunens prioriterade mål ska peka ut de områden som behöver prioriteras för att utveckla kommunen. Prioriterade mål kompletteras med indikatorer som ska
vara mätbara och möjliga att följa upp.
De prioriterade målen med tillhörande indikatorer behöver vara tydligt formulerade och sättas
med en rimlig och tydlig ambitionsnivå. Det måste också vara möjligt för kommunen att påverka
de mål som sätts upp och de styrande indikatorer
som väljs ut att bedöma måluppfyllelsen utifrån.
Detta gäller för såväl kommunfullmäktiges prioriterade mål som för nämndernas och bolagens
egna mål.
Att formulera bra mål är svårt. Därför är det
viktigt att målsättningar som sätts upp baseras på
en analys av verksamhetens nuläge och vilket som
är det önskvärda läget. Det är också viktigt att
beakta vilka förändringar i omvärlden som kommer att påverka förutsättningarna att nå ett önskat resultat.
En viktig utgångspunkt i arbetet med att formulera mål är att begränsa dem till antalet. För
att verkligen kunna fokusera och prioritera måluppfyllelse i verksamheterna krävs att de som beslutar om de övergripande målen prioriterar och
ramar in de områden som för den aktuella tidsperioden är strategiskt viktigast.
Styrkedjan

Kommunfullmäktiges målarbete
Senast i november varje år beslutar kommunfullmäktige om kommunens budget, innehållandes
prioriterade mål och indikatorer. Kommunfullmäktiges mål tar sin utgångspunkt i Alingsås
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kommuns vision och politisk avsiktsförklaring.
Som stöd för arbetet tar kommunledningskontoret fram relevanta underlag.
De prioriterade målen gäller för hela kommunkoncernen och ska i antal vara fyra till sex stycken. De kompletteras med en beskrivning av vilket
nuläge som kommunen befinner sig i och vilket
det önskade läget är.
Till varje prioriterat mål kopplas en eller flera
indikatorer. De ska dock begränsas till ett fåtal.
Indikatorerna fungerar som ett mått för att analysera och bedöma framgång i förhållande till
uppsatt mål. En enskild indikator mäter aldrig
alla aspekter av måluppfyllelse, utan lyfter fram
någon del som anses vara väsentlig. Det är dock
av vikt att de samlade indikatorerna under ett
mål i tillräcklig utsträckning ger en indikation på
måluppfyllelse. Indikatorerna ska kunna jämföras
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över tid eller i förhållande till andra. De följer de
prioriterade målens tidsperspektiv (treåriga), men
målsätts med ett målvärde årligen.
Särskilda uppdrag
Nämnder och bolag kan ges särskilda uppdrag.
Möjligheten används restriktivt och formuleras
i de fall kommunfullmäktige ser att ett kritiskt
arbete finns att göra för en eller flera nämnder,
men som ligger utanför kommunfullmäktiges beslutade målstyrning. Det ska vara av vikt för kommunen och/eller dess verksamheter att uppdraget
genomförs. Liksom vid målstyrning är det viktigt
att antalet uppdrag inte är för många, i syfte att
uppnå en effektiv styrning.
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
nämnd kan under löpande år ge uppdrag och di-
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rektiv om utredningar eller konkreta aktiviteter
som behöver genomföras under verksamhetsåret.
Nämnders och bolags målarbete
Utifrån kommunfullmäktiges budget och sina
respektive grunduppdrag arbetar nämnder och
bolag fram egna budgetar, som innehåller mål
som verksamheten ska uppnå under kommande period. Nämndens budget är, liksom kommunfullmäktiges, treårig men revideras årligen.
De kommunala bolagen ska på samma sätt som
nämnderna formulera egna mål utifrån fullmäktiges prioriterade mål. Eftersom bolagen fastställer
sin budget vid annan tidpunkt än kommunen ska
bolagen anta separata måldokument utifrån kommunens gällande budget.
Nämnder och bolag är skyldiga att analysera
och bedöma hur den egna verksamheten kan bidra till uppfyllelse av de prioriterade målen och
dess indikatorer. Målen ska främst ha fokus på
vilket resultat som ska uppnås inom den givna
verksamheten.
Till respektive nämnd- och bolagsmål ska det
kopplas ett eller flera nyckeltal, alternativt anges
annan metod för att följa upp resultatet. Nyckeltal används för att göra målet mätbart. I vissa fall
är det dock lämpligt att nämnden använder kommunfullmäktiges indikator som målformulering
eller nyckeltal.
Förvaltningars målarbete
Nämndens budget är utgångspunkt för
förvaltningens styrning. Förvaltningen förväntas
säkerställa att planering finns för årets arbete mot
att uppnå nämndens mål. Förvaltningen avgör
hur planeringen ska dokumenteras.
Analys av måluppfyllelse
Att löpande analysera och följa upp mål och resultat är en förutsättning för ett väl fungerande
målarbete. Analys utgör den grund utifrån vilka
nya målsättningar och strategier fastställs och aktiviteter för att uppnå prioriterade mål och indikatorer justeras. Prioriteringar och förändringar

i verksamheten ska föregås av en analys. Varje
nämnd och bolag ansvarar för kvaliteten i sitt
arbete med mål och resultat och att ha en fungerande analysprocess.
Till stöd för analysprocessen finns kommunens
kvalitetshandbok, som utarbetas av kommunledningskontoret och bland annat innehåller rekommenderade metoder för att arbeta med analys.

Kvalitetsstyrning
Samtliga nämnder, bolag och förvaltningar ansvarar för att ha ett kvalitetsarbete som säkrar
att kommunen och dess verksamheter fullföljer
grunduppdraget. I detta ansvar ingår att kvalitetssäkra verksamheten och löpande utveckla och förbättra de tjänster och den service som levereras.
Kvalitetsstyrning skiljer sig från målstyrning på
det sättet att det är verksamheternas grunduppdrag
som ska kvalitetssäkras, medan målstyrning ska fokusera på hur kommunen ska utvecklas och vilka
prioriteringar som ska göras.
Vissa verksamheter, exempelvis skolan och
socialtjänsten, är ålagda enligt lag att ha ett
systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten. Inom
dessa verksamheter har styrande dokument därför
tagits fram för hur arbetet med systematisk kvalitetsuppföljning ska bedrivas i den egna verksamheten. Andra verksamheter har inte arbetat med
systematisk kvalitetsuppföljning på samma sätt.
Hur systemet för kvalitetsuppföljning är uppbyggt ser därför olika ut inom olika verksamheter.
Nedan beskrivs vilka gemensamma utgångspunkter för systematisk kvalitetsuppföljning som gäller
för alla nämnder.

Identifiera verksamhetsfaktorer
som är kritiska för grunduppdraget
En god kvalitet i verksamheterna utifrån lagstiftning och annan statlig styrning samt
nämndernas reglementen är grundläggande.
Kommunfullmäktige har definierat god kvalitet
enligt följande.
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”God kvalitet är att på ett så resurseffektivt sätt som möjligt tillgodose målgruppernas behov, förväntningar och
rättigheter utifrån gällande lagar och styrdokument samt att kommunfullmäktiges
prioriterade mål utvecklas i rätt riktning”
Utifrån definitionen av god kvalitet ska varje
förvaltning – med fokus på sitt grunduppdrag
- identifiera och definiera de områden som är
särskilt viktiga för en god kvalitet i den egna
verksamheten, så kallade kritiska verksamhetsfaktorer. Förvaltningen beskriver området ihop med
nyckeltal eller anger annan form för uppföljning.
Dessa områden identifieras lämpligen innan arbetet påbörjas med väsentlighets- och riskanalys och
intern kontroll.
De kritiska verksamhetsfaktorerna ska formuleras på förvaltningsnivå, men kan även formuleras
inom specifika verksamhetsområden ifall det bedöms lämpligt, till exempel om verksamheterna
inom en förvaltning är väldigt olika.
Samtliga förvaltningar ansvarar för att systematiskt följa upp de kritiska verksamhetsfaktorerna.
Uppföljning görs genom att analysera verksamhetens kvalitet och följa lämpliga nyckeltal. Om
uppföljning visar på behov av förbättring är
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verksamheten skyldig att vidta åtgärder. Förvaltningen ska ange hur varje kritisk verksamhetsfaktor ska följas upp. Det gemensamma arbetssättet
med att identifiera områden som är kritiska för
grunduppdraget gör att mål för genomförandet
av grunduppdraget inte behöver formuleras.
Varje förvaltning säkerställer att nämnden får
information om de kritiska verksamhetsfaktorerna. De revideras av förvaltningen årligen vid
behov.

Internkontroll
Arbetet med internkontroll är lagstadgat och utgör en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. 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. Varje
nämnd och bolag har ansvar för att det finns en
tillräcklig intern kontroll i verksamheten.
Internkontroll är nära sammankopplat med arbetet med att identifiera kritiska verksamhetsfaktorer. Ett första steg i arbetet med internkontroll
är att identifiera vilka områden och resultat som
är kritiska för verksamheten. Dessa områden utgör de kritiska verksamhetsfaktorerna. Därefter
tar väsentlighets- och riskanalysen vid.
Arbetet med internkontroll ska bygga på en
risk- och väsentlighetsanalys. I analysen identifieras och analyseras de områden där risk finns för
att nämnden eller bolaget inte bidrar till att uppnå kommunens prioriterade mål och indikatorer,
lagar, regler och fullmäktigebeslut eller finansiell
rapportering.
Nämnderna och bolagen ska inför varje nytt
verksamhetsår upprätta en plan för internkontroll
och beskriva vilka kontrollaktiviteter som ska genomföras. Internkontrollplanen ska ingå i nämndens budget och i bolagens måldokument. Hela
väsentlighets- och riskanalysen ska dokumenteras
och rapporteras till kommunstyrelsen som ett led
i att fullfölja kommunallagens intentioner om
god intern kontroll. Närmare instruktioner för
hur arbetet ska bedrivas framgår av de anvisningar
som utarbetas av kommunledningskontoret.
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Löpande systematiskt kvalitetsarbete
Arbete med att löpande utveckla kvaliteten i verksamheten åligger samtliga verksamheter. I det löpande förbättringsarbetet ingår att analysera resultat i verksamheten, och utifrån analysen vidta
åtgärder för att utveckla och förbättra verksamheten.
Verktyg för systematiskt kvalitetsarbete
Olika metoder och verktyg kan användas i kvalitetsarbetet. I kommunens kvalitetshandbok finns
flera rekommenderade metoder och verktyg.

Ekonomistyrning
Kommunens resurser ska användas på ett effektivt
och ändamålsenligt sätt. De resurser kommunen
förfogar över är begränsade, därför måste mängd
och ambitionsnivå i de mål och uppdrag som ges
till verksamheterna vara anpassade till de ekonomiska förutsättningarna, såväl som verksamheternas egna arbetssätt. Ekonomin är överordnad
verksamhet, vilket innebär att åtgärder ska vidtas
för att efterleva ekonomiska ramar.

God ekonomisk hushållning
Kommunen är skyldig enligt kommunallagen att
ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort och lång sikt. En grundtanke bakom
begreppet god ekonomisk hushållning är att varje
generation av invånare ska bära kostnaden för
den service som de själva beslutar om och som de
själva konsumerar, samt att gjorda investeringar
ska kunna ersättas.

hushållning identifieras inte i styrmodellen utan
beslutas som separata styrdokument av kommunfullmäktige. Detta medför att mål kan justeras
utan att styrmodellen behöver revideras.

Resursfördelning
I Alingsås tillämpas en resursfördelningsmodell
för att fördela resurser till kommunens nämnder.
Modellens utgångspunkt är i de verksamheter
som direkt påverkas av förändrade volymer och
dess förväntade kostnad. De beräkningar som
görs grundar sig dels i det kommunalekonomiska
utjämningssystemets standardkostnad och dels
utifrån kommunens egen befolkningsprognos.
Kommunstyrelsen beslutar, utifrån modellen, om
förslag till ramar vid kommunens ramberedning
under våren.
Ekonomiska styrprinciper
Kommunens ekonomiska förvaltning regleras i
stor utsträckning av lagstiftning. I syfte att uppnå
lagstiftarens krav på bland annat god ekonomisk
hushållning beslutar kommunfullmäktige om
ekonomistyrprinciper för Alingsås kommun. Aktuella ekonomiska styrprinciper finns tillgängliga
på kommunens intranät. De ekonomiska styrprinciperna är överordnade andra ekonomiska
styrdokument. De revideras av kommunfullmäktige vid behov.

Mål för god ekonomisk hushållning
Kommunen är också ålagd att anta mål för god
ekonomisk hushållning, både finansiella mål
och verksamhetsmål. Finansiella mål ger ramar
för verksamhetens omfattning och resultat, och
verksamhetsmål anger hur medel ska användas på
ett ändamålsenligt sätt. Mål för god ekonomisk
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3. Årshjul
Det arbete som bedrivs varje år kan sammanfattas
i ett årshjul. Det kan i sin tur delas in i två huvudsakliga faser, planering och uppföljning.

Planering
All verksamhet förutsätter en god planering. I
kommunens planering ingår att ta fram mål, indikatorer och besluta om hur ekonomiska resurser ska fördelas. En god planering kännetecknas
också av att prioritera vissa saker och välja bort
andra, i syfte att ge verksamheten tydliga förutsättningar.

Omvärldsanalys
Inför varje ny mandatperiod ska en övergripande
omvärldsanalys genomföras för hela kommunen.
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Omvärldsanalys syftar bland annat till att identifiera utmaningar för kommunen på lite längre sikt.
Att analysera och förstå hur identifierade utmaningar kan komma att påverka kommunens verksamheter bidrar till en ökad handlingsförmåga.

Budgetprocess

Kommunens budget
Kommunfullmäktige fastställer årligen kommunens budget. Där fastställs prioriterade mål och
indikatorer, uppdrag och nämndernas resursfördelning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott arbetar fram
förslag till ekonomiska ramar för nästkommande
tre år under en ramberedning som sker under
våren varje år och genomförs tillsammans med
tjänstemän från kommunledningskontoret.
Planeringsförutsättningar tas fram utav kom-
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munledningskontoret utifrån gällande ekonomistyrprinciper i form av ekonomisk situation, volymförändringar, identifierade omvärldsfaktorer
och prognos för kommande år. Kommunstyrelsen fattar beslut om förslag till ekonomiska ramar
innan sommaren.
Under hösten genomförs kommunens budgetberedning. Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som ansvarar för budgetprocessen. Tjänstemän från kommunledningskontoret arbetar fram
och presenterar lämpliga underlag. I budgetberedningen tydliggörs vilka prioriteringar som
görs i kommunens verksamheter genom resursfördelning, prioriterade mål, indikatorer och eventuella uppdrag. Kommunfullmäktige fattar beslut
om kommunens budget inför nästkommande år
senast november månad året innan.
Nämndernas budget
Kommunstyrelsen beslutar innan sommaren om
ekonomiska ramar för nämnderna. Därefter kan
nämnderna påbörja planering av kommande

budgetår. När kommunfullmäktige senast i november månad beslutat om kommunens budget
tar nämndernas slutliga planering vid. Utifrån
kommunens vision, kommunfullmäktiges prioriterade mål med tillhörande indikatorer, eventuella uppdrag och detaljbudget tar nämnden fram en
egen budget. Nämndens budget innehåller såväl
detaljbudget, nämndens identifierade mål samt
eventuella tilldelade uppdrag. Den innehåller
även nämndens internkontrollplan. Respektive
nämnd beslutar om sin budget senast december
månad inför kommande budgetår.
Bolagens budgetarbete
Utformning av budgetprocess och ekonomisk planering görs av respektive bolag. Bolagets budgetförslag behandlas av styrelsen under juni månad.
Varje bolag antar som tidigare nämnt ett separat
måldokument med nedbrutna mål utifrån kommunfullmäktiges budget enligt samma principer
som nämnderna.

Årshjul:
planering
Årshjul:
planering
Beslut om
nämndens budget
Samtliga nämnder

Beslut om budget

Fe
br
u

r
tembe
Sep

Ramberedning

Juni
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Styrdokument

Innehåll

Beslutas av

Vision och värdegrund

Gemensam vision och värdegrund för hela
kommunen. Bör vara långsiktig och ha ett brett
politiskt stöd.

Kommunfullmäktige/
Kommunstyrelsen om
värdegrund

Kommunens budget, 3 år (årlig revidering)

Politisk avsiktsförklaring, övergripande
prioriterade mål, indikatorer och eventuella
uppdrag samt resursfördelning

Kommunfullmäktige

Nämndens budget,
3 år (årlig revidering)/
Bolagets måldokument, årlig

Nämndens/bolagets mål, nedbrutna utifrån
fullmäktiges mål. Eventuella tilldelade
uppdrag. Resursfördelning för nämnderna
(bolagen tar finansiell budget separat)

Nämnden/bolaget

Förvaltningens planering, årlig

Förvaltningens plan för arbete med aktiviteter utifrån nämndens och kommunfullmäktiges
budget och kritiska verksamhetsfaktorer

Förvaltningschef

Uppföljning
Beslutade målsättningar, eventuella uppdrag,
ekonomi och personaldata följs upp i andra fasen
i årshjulet.
För att säkerställa att all verksamhet bedrivs som
planerat ska uppföljning och analys återkopplas
uppåt genom styrsystemet. Kommunfullmäktige
följer upp kommunens budget två gånger per år,
per den sista augusti och sista december. Därutöver genomförs månadsuppföljningar av nämndernas ekonomi, fördjupad månadsuppföljning per
sista april samt löpande analys av verksamheterna.
Varje nämnd och bolag ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal.

Uppföljningsprocess
Nämnder och bolag genomför egna bokslut samt
ansvarar för att rapportera till kommunstyrelsen
i enlighet med aktuella tillämpningsanvisningar.
Kommunstyrelsen ansvarar i sin tur för att sammanställa och rapportera till kommunfullmäktige
utifrån budget, prioriterade mål, eventuella uppdrag och personalredovisning.
Förvaltningen ansvarar för att utifrån sin pla-
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nering mot nämndens budget, rapportera till
respektive nämnd vid de tillfällen som nämnden
rapporterar till kommunfullmäktige.
Bokslutsdialoger
Inför beslut om nämndens fördjupade månadsuppföljning samt nämndens/bolagets bokslut sker
dialogmöten på tjänstemannanivå och på politisk
nivå, tre gånger per år.
Tjänstemannadialogen sker mellan förvaltningsledning och ansvarig personal på kommunledningskontoret.
Dialog på politisk nivå, presidiedialog, sker
mellan kommunstyrelsens arbetsutskott samt resterande gruppledare i kommunfullmäktige och
respektive nämnds/bolags presidium.

Uppföljning under året

Månadsuppföljningar
Löpande uppföljning av nämndens ekonomi görs
månadsvis enligt gällande anvisningar. Vid befarade avvikelser jämfört med budget ska handlingsprogram för en budgetbalans beslutas och
rapportering ske till nämnd och kommunstyrelse.
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Respektive nämnd beslutar om sin månadsuppföljning. Kommunens samlade månadsuppföljning godkänns av kommunstyrelsen.
Fördjupad månadsuppföljning
En fördjupad uppföljning av kommunens ekonomi, inkluderat centrala poster så som skatteoch pensionsprognoser, görs per den sista april.
Nämnderna beslutar om fördjupad månadsuppföljning och därefter beslutas om en samlad fördjupad månadsuppföljning för hela kommunen
av kommunstyrelsen.
Delårsbokslut
I årets första bokslut, per den sista augusti, följer
kommunfullmäktige upp arbetet med de prioriterade målen utifrån nämndernas och bolagens
mål samt ekonomisk resursförbrukning och prognos för helåret. Även koncernredovisning för
kommunkoncernen finns med i delårsbokslutet.
Kommunfullmäktige beslutar om eventuella åtgärder med anledning av delårsbokslut.
Innehållet i kommunens delårsbokslut kommuniceras med medborgarna.

Nämndernas budgetar följs upp av respektive
nämnd som beslutar om eventuella åtgärder med
anledning av vad som framkommit vid uppföljning.
Årsbokslut
I kommunens årsbokslut, per den sista december,
följer kommunfullmäktige upp prioriterade mål
och indikatorer utifrån nämndernas och bolagens
mål, ekonomisk redovisning samt personalredovisning. Även uppföljning av de verksamheter som
kommunen är huvudman för, men som bedrivs
av privata uppdragsföretag, ingår i årsbokslutet.
En samlad analys och slutsatser för det gånga året
redovisas.
Nämndernas budgetar följs upp av respektive
nämnd, i nämndens årsbokslut. I nämndens årsbokslut ska även uppföljning av verksamhet som
bedrivs av privata uppdragsföretag framgå.

Årsbokslut beslutas av kommunfullmäktige i
mars och är ett underlag till revidering av mål,
åtaganden och ekonomiska ramar för nästkommande budget. Årsbokslutets innehåll kommuniceras med medborgarna.
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Uppföljning av prioriterade
mål och indikatorer

Det är dock viktigt att poängtera att uppföljningen av kritiska verksamhetsfaktorer inte beslutas i nämnden, utan ges som information.

För att kunna avgöra om ett mål är uppnått eller inte jämförs indikatorernas utveckling mot
det uppsatta målet. Hänsyn tas till om indikatorn
utvecklats i rätt riktning utan att ha nått målsättning fullt ut. Hänsyn behöver även tas till att indikatorerna inte kan fånga alla aspekter av måluppfyllelse, varför en professionell bedömning
av måluppfyllelse alltid görs genom en analys av
målet utifrån den beskrivning och motivering av
målet som är gjord.

Anvisningar
Styrmodellen kompletteras med anvisningar
inom olika områden. Anvisningar ska utformas både för planeringsfas och uppföljningsfas
och finnas tillgängliga på kommunens intranät.
Kommunledningskontoret ansvarar för att ta
fram aktuella anvisningar och hålla de uppdaterade samt tillgängliga. Varje chef ansvarar för att
hålla sig uppdaterad kring de anvisningar som
gäller.

Uppföljning av kritiska
verksamhetsfaktorer

Förvaltningen följer upp sina utvalda kritiska
verksamhetsfaktorer löpande och håller nämnden
uppdaterad om resultaten.

Årshjul: uppföljning

Beslut delårsbokslut

r
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m
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Janua
ri

Samtliga nämnder och bolag

Dialog årsbokslut

Fe
br
u

KSAU/gruppledare i KF med
samtliga nämnder och bolag

i
ar

No
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Beslut om nämndens/
bolagets årsbokslut

r
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j
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Au
g

Samtliga nämnder och bolag
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a

Beslut nämndens/
bolagets delårsbokslut

Beslut årsbokslut
Kommunfullmäktige

April

KSAU/gruppledare i KF
med samtliga nämnder
och bolag

Mars

Dialog delårsbokslut

Oktob
er

Kommunfullmäktige

Beslut nämndens
fördjupade
månadsuppföljning
Samtliga nämnder

Juli

Dialog fördjupad
månadsuppföljning
Beslut fördjupad
månadsuppföljning
Kommunstyrelsen
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KSAU/gruppledare i KF
med samtliga nämnder

Skiss över styrmodellens delar

Vackra miljöer

Livskvalitet

VISION 2040

Experimentlust		

Omställning

Tillsammans

GRUNDUPPDRAG

Resursfördelning		
			

Mål- och resultatstyrning

Kvalitetsstyrning

Politiska prioriteringar för
kommunens utveckling

Kvalitetssäkring av
grunduppdrag

Kommunens budget

Uppföljning

Styrning, planering

Ekonomistyrning		

Nämndens budget

Förvaltningens planering
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Begreppslista
Budget
Kommunens budget omfattar såväl ekonomisk
resursfördelning som mål för kommunens utveckling.
Prioriterade mål
Kommunens prioriterade mål är övergripande
mål som omfattar hela kommunkoncernen. De
beslutas av kommunfullmäktige.
Indikator
En indikator är ett nyckeltal med en önskad riktning. Till de prioriterade målen kopplas mätbara
indikatorer som är styrande för att nå de politiska
ambitionerna i de prioriterade målen. De används för att bedöma måluppfyllelse i relation till
uppställt mål.
Styrkedja
Begreppet syftar till styrningen mellan de olika ansvarsnivåerna i kommunen och hur de hör samman. Kan liknas vid en röd tråd som går från kommunfullmäktige till den enskilda medarbetaren.
Mål- och resultatstyrning
Innebär att styra verksamheterna med uppsatta
mål och med ett utpekat, önskvärt resultat. Alternativet till mål- och resultatstyrning är att styra
processerna inom en organisation, dvs. tillvägagångssättet för att nå målet.

Kvalitetsstyrning
Förvaltningens kvalitetssäkring utav sitt grunduppdrag. För vissa verksamheter är det systematiska kvalitetsarbetet lagstadgat. Innebär att förvaltningen och bolaget i sin styrning av den egna
verksamheten identifierar vilka områden som är
kritiska för verksamheten och analyserar och följer upp utvecklingen inom dessa områden.
Reglemente
Reglementen fastställer nämnder och övriga politiska organs ansvarsområde och verksamhet.
Varje nämnd har ett reglemente att arbeta utefter.
Kommunfullmäktige beslutar om eventuella ändringar i reglementena.
Ägardirektiv
Istället för reglemente har de kommunala bolagen ett ägardirektiv. Av ägardirektivet framgår
ägarens, det vill säga kommunens, krav och förväntningar på bolaget. Bolagets verksamhet anges
i dess bolagsordning.
Anvisning
Är en instruktion för hur nämnder och bolag ska
tolka styrmodellen i exempelvis budgetprocess
och uppföljningsprocess. Anvisningarna ska konkretisera kommunens styrmodell och anger hur
nämnder och bolag ska arbeta utifrån den. Anvisningar utarbetas inom nödvändiga områden utav
kommunledningskontoret.

Ekonomistyrning
Innebär att styra verksamheterna för att uppnå
ekonomiskt uppsatta mål. Inom kommunen styrs
verksamheterna genom ett antal ekonomiska
styrprinciper och resurser fördelas i kommunens
budget.
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Upphävande av nuvarande
riktlinjer för pension
6
2019.640 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-11-11

§ 196 2019.640 KS

Riktlinjer pension för anställda i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Riktlinjer pension ska ses över en gång per mandatperiod och uppdateras vid behov i
förändringar i lagar och kollektivavtal som påverkar pensionsområdet.
En ny mandatperiod inleddes september 2018 och riktlinjerna har därefter genomgått en
genomlysning och uppdatering. Den stora förändringen i riktlinjerna är att förtroendevalda
lyfts ut ur riktlinjerna då dessa frågor hanteras i ”Ersättning för förtroendevalda 2019-2022”,
beslutade av kommunfullmäktige den 26 september 2018, § 164.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2019 lämnat följande yttrande:
På senare år har individuella valmöjligheter införts inom såväl det allmänna
pensionssystemet som i de kommunala och även andra sektorers tjänstepensionsavtal.
Möjligheten till alternativa pensionslösningar inom tjänstepensionsområdet har också
utvidgats.
Långsiktiga och tydliga riktlinjer i pensionsrelaterade frågor är viktigt för kommunens
attraktivitet som arbetsgivare. Genom att skapa goda möjligheter kan kommunen lättare
attrahera, rekrytera och behålla anställda. Att Alingsås kommun ger anställda möjligheten att
löneväxla till pension inom ramen för centrala och lokala kollektivavtal utgör ett viktigt led i
den framtida personalförsörjningen. Löneväxlingen för arbetsgivaren ska vara
kostnadsneutral för kommunen.
Kommunfullmäktige är det beslutsorgan som beslutar om pensionsfrågor avseende
förtroendevalda av principiell karaktär.
Kommunstyrelsen är det beslutsorgan som beslutar om förändringar av principiell karaktär
och om riktlinjer för pension för anställda.
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för såväl anställda som förtroendevalda, vilket
innebär att kommunstyrelsen beslutar om förändringar i rena tillämpningsfrågor.
Personalchefen beslutar om och tecknar kollektivavtal.
Beslut i pensionsärenden som inte gäller särskild avtalspension fattas av
pensionsadministratör.
Alingsås kommun ska årligen informera anställda om de pensionsförmåner som har tjänats
in.
Kommunstyrelsens reglemente § 14 ändras så att det framgår att bestämmelser för
förtroendevaldas pension hanteras i ”Ersättningar för förtroendevalda” samt att
bestämmelserna för anställda framgår av ”Riktlinjer för pension för anställda”.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-11-11

KS § 196, forts
Arbetsutskottet har den 6 november 2019, § 180 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande riktlinjer för
pension, antas riktlinjer pension för anställda i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

1. Nuvarande riktlinjer för pension upphävs.

2. Kommunstyrelsens reglemente § 14 ändras så att det framgår att bestämmelser för
förtroendevaldas pension hanteras i ”Ersättningar för förtroendevalda” samt att
bestämmelserna för anställda framgår av ”Riktlinjer för pension för anställda”.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Budget 2020-2022 för
Alingsås kommun
7
2019.006 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-11-11

§ 195 2019.006 KS

Budget 2020-2022 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Ärendet Budget 2020-2022, Alingsås kommun innehåller:









Politisk avsiktsförklaring
Prioriterade mål med indikatorer
God ekonomisk hushållning
Resultatbudget
Balansbudget
Kassaflödesbudget
Driftsbudget
Investeringsbudget

Utgångspunkten för budget 2020-2022 är flerårsstrategi 2019-2021 som kommunfullmäktige
beslutade om den 12 december 2018, § 226 samt kommunstyrelsens förslag till ramar
beslutat den 17 juni 2019, §119.
Budgetberedning
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens budgetberedning. Beredningen ägde
rum under oktober och kompletterar ramberedningen som ägde rum under maj.
Beaktade ärenden
2019.394 KS beslut i kommunstyrelsen § 142 avseende bidragsansökan fiber,
Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening.
2019.468 KS beslut i kommunstyrelsen § 151 och kommunfullmäktige § 176 gällande
avsiktsförklaring – E20, delen Sveaplan – Götaplan, Alingsås.
2018.303 KS beslut i kommunstyrelsen § 182 avseende genomförande handlingsplan Effekt
# 6.0 - Centralisering av stödfunktioner inom HR.
2019.474 KS beslut i kommunfullmäktige § 151 om budget 2020 samt ramar 2021-2022 för
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund. Ärendet är beaktat. Alingsås kommuns del
av bidraget uppgår till 44 086 tkr år 2020, 44 769 tkr år 2021 samt 47 105 tkr år 2022.
Politisk avsiktsförklaring
Den politiska avsiktsförklaringen har uppdaterats.
Prioriterade mål och indikatorer
De prioriterade målen med tillhörande indikatorer har uppdaterats.
God ekonomisk hushållning
Mål för god ekonomisk hushållning har uppdaterats och innehåller mål ur både ett finansiellt
och ett verksamhetsperspektiv.
Nämndernas huvuduppdrag
Nämndernas huvuduppdrag är oförändrade.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-11-11

KS § 195, forts
Ekonomi
Nämndernas samlade kommunbidrag och investeringsfördelning framgår av
budgetdokumentet.
Kommunstyrelsens förslag till ramar beslutat den 17 juni 2019, §119, utgör grunden i
budgetförslaget, inkluderat en slutlig ekonomisk reglering avseende
funktionshinderverksamheten om 7 800 tkr från socialnämnd till vård- och omsorgsnämnd.
Därutöver görs nedan justeringar.
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 403 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, generell tilldelning, 10 000 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2020, HR-funktion till kommunstyrelsen, 1 712 tkr.
Socialnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 72 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2020, HR-funktion till kommunstyrelsen, 637 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2020, alkoholhandläggare till miljönämnden, 207 tkr.
Kultur- och utbildningsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 108 tkr
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, generell tilldelning, 2 000 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, olycksfallförsäking, 215 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2020, HR-funktion till kommunstyrelsen, 381 tkr.
Barn- och ungdomsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 351 tkr
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, olycksfallförsäkring, 285 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2020, HR-funktion till kommunstyrelsen, 1 385 tkr.
Miljöskyddsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 7 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, alkoholhandläggare socialnämnden 207 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, miljöingenjör samhällsbyggnadsnämnden,178 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, miljöstrateg kommunstyrelsen, 734 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2020, HR-funktion till kommunstyrelsen, 144 tkr.
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 28 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, justering drifts/investeringsmedel, 5 806 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, generell tilldelning, 500 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2020, HR-funktion till kommunstyrelsen, 318 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2020, miljöingenjör till miljönämnden, 178 tkr.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2020, generell tilldelning, 2 000 tkr.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2021, generell tilldelning, 1 000 tkr.
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KS § 195, forts
Kommunstyrelsen
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, central HR-funktion, 4 577 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2020, justering friskvårdsbidrag, 970 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2020, miljöstrateg till miljönämnden, 734 tkr.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2020-2022, digitalisering, 2 000 tkr.
Exploatering
Inga justeringar.
Överförmyndarnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2020, generell tilldelning, 250 tkr.
Avfall
Återhämtning underskott, 2020-2022 om 900 tkr per år.
VA
Återhämtning underskott, 2020-2022 om 700 tkr per år.
Internränta
Internräntan följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer enligt
cirkulär 19:5 och uppgår år 2020 till 1,50 %.
Skatter och bidrag
Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från Sveriges Kommuner och
Landstings cirkulär 19:40.
Pensioner
Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti 2019.
PO-pålägg
PO-pålägget följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer enligt
cirkulär 19:21 för år 2020 om 40,15 % samt med ett tillägg för de fackliga företrädarna
om 0,55 %. Totalt PO-pålägg är 40,70%.
Skattesats
Kommunalskatten är oförändrad och uppgår till 21,36 %.
Särskilda budgetberedningen
Kommunfullmäktiges presidium har rollen att vara budgetberedning för revisorernas budget.
Presidiet har den 12 september 2019, § 1 föreslagit att kommunfullmäktige anslår 2 080 tkr
till revisorerna för år 2020.
Särskilda budgetberedningens förslag är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens
kommunbidrag.
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Arbetsutskottet har den 6 november 2019, § 179 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige;
1. Budget för Alingsås kommun 2020-2022 antas.
2. Skattesatsen är oförändrad och fastställs till 21,36 procent.
3. Tillväxtprogram 2020-2029 antas.
4. Policy för ekonomistyrning antas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Daniel Filipsson (M), Jens Christian Berlin (L), Lady France Mulumba (KD), Karl-Johan
Karlsson (C) och Micaela Kronberg (M) föreslår att arbetsutskottets förslag till budget 20202022 bifalls.
Glenn Pettersson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) föreslår att sverigedemokraternas förslag
till budget 2020-2022 bifalls.
Martin Lindberg (V) föreslår att vänsterpartiets förslag till budget 2020-2022 bifalls.
Anna Hansson (MP) föreslår att miljöpartiets förslag till budget 2020-2022 bifalls.
Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S), Pär-Göran Björkman (S) och Anita Hedén
Unosson (S) föreslår att socialdemokraternas förslag till budget 2020-2022 bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Budget för Alingsås kommun 2020-2022 antas.
2. Skattesatsen är oförändrad och fastställs till 21,36 procent.
3. Tillväxtprogram 2020-2029 antas.
4. Policy för ekonomistyrning antas.
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Reservation
Glenn Pettersson (SD), Boris Jernskiegg (SD), Martin Lindberg (V), Anna Hansson (MP),
Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S), Pär-Göran Björkman (S) och Anita Hedén
Unosson (S) reserverar sig till förmån för egna förslag.
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En 400-åring med framtiden för sig
Budget för Alingsås kommun 2020-2022
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Läsanvisning
Budget 2020–2022 Alingsås kommun

målen har uppnåtts. Nämnder och bolag ska i
enlighet med kommunens styrmodell formulera
egna mål utifrån de prioriterade målen i kommunens budget. Nämndernas mål sträcker sig över
planperioden. Tillhörande nyckeltal ska på ett
tydligt sätt visa vart arbetet med målen är på väg
och vara möjliga att följa upp under året. Det är
av största vikt att nämnderna beslutar om egna
mål med en tydlig koppling till kommunbudPrioriterade mål och indikatorer
getens prioriterade mål och indikatorer. Det är
Till de prioriterade målen kopplas indikatorer också viktigt att dessa mål är mätbara under året.
som följs upp en gång per år. Indikatorerna an- Uppföljning sker i samband med kommunens
vänds för att mäta i vilken grad de prioriterade delårsbokslut och årsbokslut.
Budgeten pekar ut färdriktningen för kommunens utveckling. Den innehåller resultat-, balansoch kassaflödesbudget för de kommande tre åren
och investeringsbudget för de kommande fem.
Budgeten redogör för viljeinriktningen för verksamheten. Ambitionerna tar sig uttryck i de prioriterade målen med tillhörande indikatorer.
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Budgeten i styrmodellen
Kommunfullmäktige fastställer varje år en budget som omfattar de nästkommande
tre årens verksamhet. Fullmäktiges programförklaring med fullmäktiges prioriterade mål är grunden för budgeten. I budgeten kopplas relevanta indikatorer till
vart och ett av fullmäktiges prioriterade mål för att göra dem mätbara. Utgångspunkten är att fullmäktiges prioriterade mål ligger fast under hela mandatperioden, men om de ska revideras görs detta i budgeten. I budgeten fastställs
också resursfördelningen för det kommande året och de ekonomiska ramarna
för de nästkommande två åren.
Antagen av kommunfullmäktige den xx november 2019 § xx.

Styrning av nämnder och bolag

områden som är särskilt viktiga för en god kvaAlingsås kommun har en styrmodell med en ge- litet och följer upp dessa områden löpande. Om
mensam struktur för hur kommunens nämnder uppföljning visar på behov av förbättring är verkoch bolag styrs. Den består av tre övergripande samheten skyldig att vidta åtgärder. Varje nämnd
delar: mål- och resultatstyrning, kvalitetsstyrning ska årligen genomföra en väsentlighets- och riskoch ekonomistyrning. Syftet med styrmodellen är analys utifrån risker i sitt grunduppdrag och
att säkerställa att den politiska viljan får genom- politiska mål. Analysen ligger till grund för den
slag i verksamheterna, att kommunens verksam- internkontrollplan som beslutas i samband med
heter håller en hög kvalitet och att kommunen nämndernas budget. Internkontrollen ska förehar en god ekonomisk hushållning där resurser bygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som
riskerar att hindra kommunen från att bedriva
används på bästa sätt.
verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.
Prioriterade mål för kommunens utveckling

Kommunfullmäktiges prioriterade mål med tillhörande indikatorer pekar ut områden som behöver prioriteras för att utveckla kommunen. De
tydliggör nämndernas och bolagens inriktning
för den kommande planperioden. Målen bryts
ned i kommunens nämnder och bolag och följs
upp i samband med bokslut.

Ekonomistyrning

Kommunen tillämpar en särskild modell för att
fördela resurser till kommunens nämnder. Modellens utgångspunkt är i de verksamheter som
direkt påverkas av förändrade volymer och dess
förväntade kostnad. Därutöver regleras kommunens ekonomiska förvaltning i stor utsträckning
av lagstiftning. I syfte att uppnå lagstiftarens krav
Kvalitetssäkring av
på bland annat god ekonomisk hushållning beslutar kommunfullmäktige om en policy för ekogrunduppdrag och internkontroll
Samtliga nämnder, bolag och förvaltningar ansva- nomistyrning för Alingsås kommun.
rar för att löpande kvalitetssäkra och utveckla sitt
grunduppdrag. Varje förvaltning identifierar de
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All verksamhet utgår
från Vision 2040
Kommunens vision är grundbulten i arbetet vi
gör tillsammans i Alingsås. Den ska genomsyra
alla verksamheter och vara känd för alla medarbetare. Visionen utgör den långsiktiga styrningen
och gemensamma riktningen för hela kommunen.

”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar
vi livskvalitet för alla.”
För att låta visionen få kraft i hela samhället har
fem fokusområden formulerats. Dessa områden
förtydligar de särskilda inriktningar som bör ligga

i fokus för att visionen ska nås. Fokusområdena
ska vara vägledande för både politiker och chefer
i styrningen av kommunen och genomsyrar såväl
politiska mål som verksamheternas egna mål.

• Vackra miljöer
• Livskvalitet
• Experimentlust
• Omställning
• Tillsammans
Vision 2040 antogs av kommunfullmäktige
den 28 mars 2018 § 55
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En 400-åring
med framtiden för sig
Budget för Alingsås kommun 2020–2022
Alingsås är en kommun med stor potential, med
Under året som gått har vi gjort verklighet av
tusentals människor som går till jobbet varje dag, åtgärderna vi presenterade i förra budgeten. Efter
pendlingsavstånd till Göteborg, många driftiga bara tre månader hade hela 18 av 20 satsningar
företagare, en vacker stadskärna och en livskraftig påbörjats eller avklarats. Därutöver har hundratals beslut fattats, alla inramade av nystarten och
landsbygd.
Den potentialen tog Alliansen vara på när vi med det tydliga syftet att föra kommunen framåt.
Som exempel kan lyftas fram att arbetet med
lade fram mandatperiodens första budget för ett
år sedan. Vi lanserade en nystart för ett växande tillväxtprogrammet har inletts, stora strategiska
Alingsås. Budgeten innehöll kraftfulla initiativ satsningar på infrastruktur har klubbats igenom
och satsningar för att vända den negativa trenden och för första gången på ett decennium klättrar
i företagsrankningen, öka byggandet av bostäder Alingsås kommun nu uppåt i företagsrankningen.
I denna budget kan vi konstatera att utvecksamt förstärka välfärden i form av vård, skola och
lingen har skett med stor hänsyn till våra gemenomsorg med hög kvalitet och tillgänglighet.

Karl-Johan Karlsson (C), Daniel Filipsson (M), Lady France Mulumba (KD) och Jens Christian Berlin (L)

6 | BUDGET 2020 –2022

Sida 53 av 174

POLITISKA PRIORITERINGAR

samma skattepengar och alltid med ekonomiskt
ansvarstagande i första ledet. Det har lett till att
Alingsås kan redovisa överskott i en tid när många
andra kommuner brottas med ekonomiska svårigheter. Överskottet används nu till nya satsningar
för att hålla uppe farten i utvecklingsarbetet, men
också till att bygga Alingsås kommun stark genom långsiktiga investeringar för framtiden.
I denna budget lägger vi fram konkreta satsningar på bland annat samhällsbyggnadsområdet,
lärarassistenter, sommarjobb till ungdomar samt
olycksfallsförsäkring för kommunens barn och
ungdomar. Vi växlar nu upp kommunens klimatarbete med ett stort paket åtgärder för att Alingsås
ska vara med och bidra till den gröna omställning
som krävs. Dessutom lägger vi extra fokus på utveckling av landsbygden.
Alingsås kommun är en 400-åring med framtiden för sig. Det finns fortfarande mycket att göra.
Alliansens nystart för ett växande Alingsås var just
en start, en början på ett arbete som med denna
budget nu löper vidare med obruten intensitet
och ambition.
Bärande idéer för Alliansen

Vårt Alingsås börjar med människan och vi tar
ansvar genom att skapa goda förutsättningar för
arbete, utveckling och välfärd. Vi vill lägga grunden för ett rättvist och säkert samhälle som håller ihop, där människor kan känna trygghet, ta
egna initiativ, förverkliga sina ambitioner och där
familjen och det civila samhället står starka. En
ansvarsfull politik slår inte bara vakt om det goda
i dagens Alingsås, utan öppnar också för förnyelse.
Den nystart som inleddes med förra budgeten
var nödvändig och fortsätter nu med oförminskad styrka. Alliansen fortsätter tillämpa modellen med ett delat ledarskap med tydliga ansvarsområden och talespersoner inom varje sakområde.
Nystarten innebar också ett stort och medvetet
arbete för att uppnå ett ledarskap som omfattar
hela den kommunala organisationen, ett arbete
som fortskrider under 2020 och framåt.

visa, jämställdhet och medmänsklighet. Våra
grundläggande idéer och värderingar bygger på
tolerans och respekt för den enskilda individen
och människors lika värde. Vi har tilltro till varje
människas inneboende kraft, förmåga och vilja
att ta ansvar för sitt liv.
Därför vill vi att beslut, som bara rör den enskilda individen, ska flyttas från de politiska sammanträdesrummen till människan själv. Beslut
ska fattas så nära den som berörs som möjligt.
Det är först när den egna förmågan att ta ansvar
inte räcker till som politiken ska träda in.
En förutsättning för ett medmänskligt och
tryggt samhälle är att människor bryr sig om varandra. Alingsås kommunala förvaltningar kan inte,
och ska inte, ha monopol på att hjälpa människor
som behöver stöd. Enskilda människor, kyrkor och
samfund, föreningar, organisationer och näringsliv
måste finnas med i detta arbete. Alingsås kommun
ska dock självklart ta ett stort socialt ansvar när den
egna förmågan inte räcker till. Det krävs en fördjupad dialog och utökat samarbete mellan kommunen
och samhällets olika aktörer för att vi tillsammans
ska kunna fortsatt bygga det goda samhället.
Som förtroendevalda ska vi företräda alingsåsarnas intressen, oavsett vem man är och var i
kommunen man bor. Det innebär inte att vi ska
detaljreglera verksamheter eller utföra all service i
kommunal regi. Tvärtom vill vi uppmuntra människors egna initiativ och ansvarstagande. Individen och familjen, liksom det civila samhället står
i centrum för vår politik.
Alliansens gemensamma förhållningssätt i politiken är att värna de grundläggande värderingarna samtidigt som vi söker ständig förnyelse av hur,
och därmed med vilka verktyg, målen ska nås.
Välfärdens kärna

Att ge goda förutsättningar för de stora välfärdsområdena förskola, skola, äldreomsorg, individoch familjeomsorg samt stöd till människor med
funktionsnedsättning är också i fortsättningen basen för kommunens ansvar. Huvuddelen av kommunalskatten ska gå till dessa områden. Med de
Våra gemensamma värderingar
nämnda prioriteringarna som grund ser vi också
Alliansen vilar på värden som frihet, ansvar, rätt- behov av att kommunen är aktiv och drivande på
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genomförs i kommunen och där vi möjliggör en
levande och ständigt pågående dialog om utvecklingen av Alingsås kommun.
Det är också angeläget att förstärka nyanländas utbildning i såväl demokrati som jämställdhetsfrågor. För att främja demokratin måste det i
kommunen finnas processer som ger medborgarna förutsättningar att delta i samhällsutvecklingen. Genom en medskapande medborgardialog
kan kommunens invånare få en större delaktighet
Jämställdhet
i viktiga frågor.
Jämställdhet är när kvinnor och män, flickor och
En kommun fri från korruption och misskötpojkar, har samma möjligheter, rättigheter och sel är en förutsättning för att kunna hushålla med
skyldigheter inom livets alla områden. Det har kommunens ekonomi och bedriva en bra verksamde inte i dag, vilket innebär att jämställdhetsar- het. Därför har det under 2019 beslutats att inrätta
betet är viktigt för att värna mänskliga och demo- en visselblåsarfunktion och antagits en policy mot
kratiska rättigheter. Diskriminering, kränkning, korruption. Att kunna rapportera missförhållansexuella trakasserier och hedersrelaterat våld får den utan att drabbas av negativa konsekvenser är
inte förekomma och ska beivras. Barn och vuxna viktigt för att upprätthålla invånarnas förtroende
ska alltid bemötas av respekt och tolerans. Varje för kommunen som organisation.
individ har också ett ansvar att bemöta andra med
respekt och tolerans. Förskolor, skolor, föreningar Integration
och arbetsplatser som präglas av mångfald, lika- Alingsås kommun har under senare år tagit emot
behandling och jämställdhet tar till vara männis- såväl asylsökande som kvotflyktingar och komkors kompetens, skapar kraft och bidrar till en munplacerade personer som redan erhållit upbättre arbetsmiljö. På samma sätt är en jämställd pehållstillstånd. Det har varit en utmaning då
och öppen kommun attraktiv, vilket främjar triv- många ankom till vår kommun, men har till stora
sel, tillväxt och utveckling. Att följa upp lönekart- delar klarats av tack vare frivilliginsatser från det
läggningar och öka kunskapen i jämställdhetsfrå- civila samhället.
gor inom varje politikområde är viktigt i arbetet
SKL har påtalat vikten av att kommunerna klarar integrationen då behov av arbetskraft kommer
för förbättrad jämställdhet.
att öka framöver. I arbetet med integrationen krävs
Demokrati
fortsatta och samordnade insatser från såväl komDemokrati är en av det fria samhällets hörnpelare, munen, det civila samhället och näringslivet. Det
där politiska partier och folkrörelser med många är därför väsentligt att de nyanlända som påböraktivt engagerade spelat en avgörande roll i sam- jat gymnasiestudier ges möjlighet att slutföra dem.
hällsutvecklingen. Antalet förtroendevalda och Fördjupad utveckling av samverkan kring utbildmedlemmar i de traditionella folkrörelseorganisa- ning och praktikplatser ska därför prioriteras.
tionerna har dock under de senaste decennierna
Integration har också en vidare betydelse. Det
minskat kraftigt. Vi tar detta på stort allvar och handlar om att integrera alla i samhället oavsett
vill därför arbeta med att slå vakt om och stärka bakgrund, ålder, kön eller sexuell läggning, med
demokratin genom medskapande medborgardia- mera. Att alla ska få möjlighet att uppleva delaklog, användande av ny digital teknik samt ge ökat tighet och ett unikt värde är alltid grunden. En
ansvar för dessa frågor i såväl kommunstyrelsen fortsatt samverkan mellan kommunen, näringslisom övriga nämnder. Alingsås kommun ska vara vet och det civila samhället är avgörande för en
en transparent kommun, där vi löpande infor- lyckad integration.
merar om vilka förändringar som planeras och
en lång rad områden. Svenska kommuner har i
en internationell jämförelse ett mycket brett ansvarsområde och ett modernt samhälle förutsätter
många välfungerande samhällsfunktioner. Genom klok politik och bred samverkan med det
civila samhället – individer, kyrkor, föreningar
och företag – ska Alingsås fortsätta att utvecklas.
Detta är samverkansområden som vi avser att fördjupa ytterligare.
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Alliansens politiska
prioriteringar för år 2020

planterat 30 000 träd. Därutöver vill vi se över
parkeringsnormen i syfte att styra mot fler bostadsområden med elbilspooler och utreda hur
Klimat och miljö
antalet solceller på kommunens fastigheter kan
Klimathotet är vår tids stora ödesfråga. Det är en öka. Det är även viktigt att fortsätta ett långsikglobal fråga, men klimatarbetet måste ske även tigt arbete med byggande av gångvägar och hellokalt. Alingsås kommun ska inte bara vara med täckande cykelvägar i kommunen samt en stärkt
och bidra till den gröna omställning som krävs, fossilfri kollektivtrafik.
Alliansen ser detta som startskottet för ett mer
utan också gå före. Vi måste gå över till transporter som drivs av förnybara bränslen och ersätta offensivt klimatarbete i kommunen, där vi driver
fossil energi med ny, grön teknik.
en teknikoptimistisk, framåtsträvande och resulI förra årets budget lade Alliansen fram en sats- tatinriktad klimat- och miljöpolitik med fokus på
ning på laddstolpar, vilket har förverkligats under grön tillväxt.
året genom ett tillägg i ägardirektiven till Alingsås
Energi. Arbetet med att få ett antal laddstolpar på
Konkreta åtgärder för en resultatinriktad
plats runtom i Alingsås är nu i full gång. Kommuoch effektiv klimatpolitik:
nen har också fortsatt arbetet med att implemen• Upprätta en handlingsplan för kommunens
tera hållbarhetsmålen i Agenda 2030 i sin verkklimatarbete, med åtgärder för att minska
samhet och varit med och stöttat Framtidsveckan.
CO2-utsläppen i Alingsås kommun.
Alingsås kommun måste dock växla upp klima• Skärpa ambitionerna kring kommunens
tarbetet. Alliansen lägger därför nu fram det mest
fordonspark, med ökad andel miljöbilar och
offensiva och omfattande klimatpaketet i komalltid en bil som drivs enbart av förnybart
munens historia. Det handlar om en rad konkreta
bränsle som förstahandsval.
åtgärder för att bidra till att minska halten av kol• Göra en översyn av parkeringsnormen i syfte
dioxid i atmosfären.
att uppmuntra bostadsföretag att erbjuda
Vi vill ta fram en handlingsplan för kommuelbil(ar) i bilpool till de boende.
nens klimatarbete, med förslag på åtgärder för
• Hörsamma FN:s uppmaning och kartlägg
att minska CO2-utsläppen. Vi vill se en skärpt
lämpliga platser för att plantera träd i
miljöpolicy för kommunens fordonspark, där bikommunen.
lar med enbart förnybart i tanken alltid ska vara
• Utreda möjligheterna att öka antalet solceller
förstahandsvalet. Kommunen ska hörsamma
på kommunens fastigheter.
FN:s uppmaning att plantera träd i klimatsyfte,
med Helsingborg som föregångsexempel där man
Barn och ungdomar

Kommunens förskolor och skolor ska bedriva en
undervisning av hög kvalitet. Alla elever som går
ut grundskolan, även de med särskilda behov, ska
ha de kunskaper med sig som krävs för att klara
fortsatta studier. En god samverkan med gymnasiet är en del i att säkerställa detta mål. Allra viktigast är baskunskaperna – att kunna läsa, skriva
och räkna.
Elevernas och föräldrarnas ansvarstagande –
kombinerat med stor frihet för rektorer, lärare
och övrig personal – är en vinnande modell. Utvärderingar gör att lärarna kan upptäcka vilka
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kan det vara många barn i kommunen som inte
skyddas av en olycksfallsförsäkring. Alliansen avsätter därför nu resurser för att teckna en olycksfallsförsäkring för alla skolbarn i kommunen
under fritiden.
Konkreta åtgärder för en skola som
skapar kunskap och trygghet:
• Vidta åtgärder för att minska arbetsbelastningen hos lärare för att frigöra mer tid för
undervisning.
• Satsa på lärarassistenter i skolan som kan
avlasta lärare.
• Tillvarata den potential som digitaliseringens
möjligheter erbjuder.
• Ny- och ombyggnation av Noltorpsskolan.
• Olycksfallsförsäkring på fritiden för alla
skolbarn i kommunen.

Äldre

elever som inte hänger med i undervisningen –
och sätta in stöd och hjälp i tid.
Personalen inom förskola och skola är en nyckelgrupp för framgång och att vi lyckas höja dess
status är avgörande för skolans möjlighet att
lyckas. Våra elevers skolresultat är beroende av
att skickliga och engagerade lärare vill arbeta i vår
kommun och att de kontinuerligt erhåller adekvat fortbildning.
Det är dessutom angeläget att lärarna ges möjlighet att ägna sin arbetstid åt undervisning. Därför bör arbetsuppgifter utanför det pedagogiska
uppdraget i möjligaste mån förenklas genom användning av ny teknik och genom att placeras på
andra personalkategorier. I Alingsås kommun satsar vi nu på en modell med lärarassistenter, som
kan avlasta lärarna och ge dem mer tid att fokusera på undervisning.
Kommunen har under år 2019 arbetat framgångsrikt för att minska barngrupperna i förskolan och det kommer innebära att vi framöver behöver våga tänka nytt kring hur vi är organiserade.
I skolan är alla barn försäkrade, men på fritiden
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Äldre kommuninvånare prioriteras av Alliansen
och vi har en välskött äldreomsorg i Alingsås. Det
är viktigt att äldre personer även fortsättningsvis
ges möjligheter att åldras i trygghet med bibehållet oberoende. Vi vet att befolkningsutvecklingen
gradvis leder till ökad efterfrågan på både hemtjänst och särskilda boenden. Det är en stor utmaning som Alingsås delar med kommuner över
hela landet. För att kunna möta upp behovet av
särskilda boendeplatser för äldre bör former för
valfrihet inom detta område prövas vilket, förutom valmöjligheter för individen, också kan ge fler
privata aktörer möjlighet att driva äldreboende i
Alingsås.
Ytterligare en utmaning i dag är att rekrytera personal till vårdyrket. För att säkerställa kompetens,
både i dag och i framtiden, behöver riktade insatser
genomföras för att höja attraktiviteten i yrket.
Kombinationen av ökad efterfrågan på omsorg
och den framtida utmaningen att klara rekryteringsbehoven av personal ställer krav på omställning. Alliansen vill därför särskilt lyfta fram krav
på en modern och effektiv äldreomsorg där välfärdsteknik nyttjas i allt högre grad men med bibehållen kvalitet för de äldre.
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Konkreta åtgärder för
en bättre äldreomsorg:

• Fler äldreboendeplatser.
• Utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för
Lagen om valfrihetssystem (LOV).
• Fortsätta utveckla digital teknik inom
omsorgen och digitala tjänster i hemmet.
• Fortsätta arbetet med kompetensutveckling
samt stärka attraktiviteten inom vårdyrket.

Social omsorg

I ett fritt och humant samhälle måste socialtjänsten finnas till hands när den behövs. Den är
en viktig del i välfärdssamhället och en förutsättning för att skapa ett samhälle där alla individer
kan känna sig trygga och ges goda möjligheter
att utvecklas och vara självständiga. De närmsta
åren bör kommunens resurser inom området
koncentreras till insatser för de mest utsatta
alingsåsarna.
Framtidens välfärdsuppdrag kräver att vi också
tar tillvara på frivilliginsatserna i kommunen och
tillsammans med dem skapar ett bättre Alingsås.
En samverkan både inom kommunens verksamheter och med civilsamhället är avgörande för att
bedriva ett framgångsrikt och effektivt förebyggande arbete.
Under 2019 har nya boendeplatser enligt LSS
tillskapats och utifrån den växande målgruppen
är det mycket viktigt att ytterligare boendeplatser
kan planeras och erbjudas de närmaste åren.

Konkreta åtgärder för en bättre
social omsorg:

• Tillhandahålla stöd och hjälp till de mest
utsatta alingsåsarna.
• Utveckla arbetet med så kallade
hemmaplanslösningar för att
undvika köpta placeringar externt.
• Förstärka intern samverkan inom och
mellan kommunens olika verksamheter i
syfte att utforma långsiktigt hållbara
insatser för utsatta barn och unga.
• Skapa fler boenden inom LSS.

Kultur och utbildning

Gymnasieskolan ska erbjuda eleverna en god och
stimulerande studiemiljö med hög kunskapsutveckling. Genom god samverkan med grundskolan säkerställs att eleverna innehar nödvändig
kunskap för att klara fortsatta studier. Det är angeläget att föra en fördjupad dialog med region,
universitet och högskolor samt näringsliv för utveckling av utbildningserbjudanden och kompetensförsörjning till yrkeslivet. Det är viktigt att
fortsatt utveckling sker genom utvidgning av karriärtjänster för gymnasiet.
Kompetensutveckling för lärare är mycket
viktigt, både inom respektive ämnesområde och
inom pedagogik och didaktik. Utöver lektorstjänster är det viktigt att höja kompetensnivån
på bredden över hela lärarkåren. Det ger styrka
och kvalitet för gymnasium och Campus Alingsås.
Folkhögskolor spelar en viktig roll inte minst för
de elever som lämnar gymnasiet utan fullständiga
betyg. En god samverkan mellan kommunen och
folkhögskolan är därför angelägen.
Som ett resultat av den samhällsomdaning som
sker främst beroende av den pågående digitaliseringen kommer det att krävas nya former för
kompetensutveckling i kommunen. Det arbete
som initierats måste fortsätta och förstärkas.
Genom satsning på feriejobb ges ungdomar en
meningsfull sysselsättning och viktiga erfarenheter inför framtida yrkesliv. Kommunen ska i
samarbete med näringslivet erbjuda ungdomar en
tillfällig anställning under sommaren.
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Konkreta åtgärder för utbildning
och föreningsliv:

• Minst 100 jobb till skolungdomar
genom en satsning på sommarjobb.
• Olycksfallsförsäkring på fritiden för
ungdomar upp till 18 år.
• Fortsätta arbetet med en plan för
ombyggnad och tillbyggnad av
nuvarande ishall.
• Påbörja en förstudie av en om- och
tillbyggnad av Bjärkehallen.

Under 2020 kommer kommunen teckna en
olycksfallsförsäkring för kommunens barn och
ungdomar under fritiden.
Kulturen bidrar till att ge människor en hög
livskvalitet. Vår övergripande ambition är ett
ökat aktivt deltagande i kulturlivet. Kommunen
ska därför ha ett fritt och vitalt kulturliv som är
livskraftigt i hela kommunen. Principen om armlängds avstånd är grundläggande för kommunens
kulturverksamhet, vilket innebär att kommunen politiskt skapar förutsättningar för kulturen,
medan sakkunniga avgör dess innehåll. Kulturens
frihet och möjlighet att skapa upplevelser och engagemang ska värnas, så att den kan vara nyskapande och obunden, kritisk och kreativ.
Möjligheten till kulturella upplevelser och meningsfulla fritidsaktiviteter har stor betydelse för
var människor väljer att bo och påverkar i förlängningen utvecklingen av kommunen. Olika typer
av föreningar ska behandlas på ett likvärdigt sätt
av kommunen. Ungdomsgårdar som erbjuder skapande aktiviteter och en mötesplats som bidrar till
integration ska uppmuntras. Studieförbundens fria
och viktiga roll för folkbildningen måste stärkas.
Kommunen ska skapa goda förutsättningar för
föreningar, enskilda och företag att verka inom
idrotts- och fritidsområdet. Kommunen ska också medverka till att nya idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd till idrott och föreningsliv.
Under året fortsätter kommunen arbetet med en
plan för ombyggnation och tillbyggnation av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta.
Kommunen ska även inleda en förstudie av en
om- och tillbyggnad av Bjärkehallen.
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Samhällsbyggnad

Alingsås är en expansiv kommun och befolkningen växer varje år. Det är i grunden väldigt
bra, men skapar också utmaningar när det gäller tillgång till bostäder och en infrastruktur som
kan hantera befolkningsmängden. I Alingsås råder bostadsbrist, inte minst bland ungdomar, och
infrastrukturen är i behov av utveckling för att på
ett tillfredsställande sätt kunna svälja trafikflödet.
Alliansen har därför under 2019 inlett ett omfattande arbete för att minska handläggningstiderna, öka servicen till de sökande och öka
byggtakten. En konkret och genomgripande
handlingsplan för att korta handläggningstiderna har implementerats, konsultstöd har tagits in
för att snabbare beta av kön och ett antal ärenden som är viktiga för bostadsförsörjning och
jobbtillväxt har prioriterats och sjösatts.
För att förbättra infrastrukturen har en avsiktsförklaring mellan Alingsås kommun och
Trafikverket beslutats om, med sju planerade säkerhetshöjande åtgärder på framför allt E20. Det
handlar bland annat om en planskild gång- och
cykelväg vid Sveaplan, en planskild gång- och
cykelväg vid Metallgatan och Lärkvägen samt en
rondell där E20 och väg 180 korsas.
I årets budget lägger Alliansen stort fokus på
samhällsbyggnadsområdet, för att växla upp arbetet med att korta handläggningstiderna och beta
av kön. Resurser tillförs för att behålla konsulterna även under 2020, för att målet om att få bort
handläggningskön ska kunna uppnås.

Sida 59 av 174

POLITISKA PRIORITERINGAR

För att öka servicen till de sökande kommer det
också inrättas en front desk-funktion på samhällsbyggnadskontoret, en tjänsteman som arbetar enbart med att svara på frågor om plan- och byggärenden. Dessutom sker en stor satsning på att få
igång byggandet i Sollebrunn, vilken behandlas
mer utförligt under avsnittet om landsbygd.
Konkreta åtgärder för ökad service och
kortare handläggningstider i plan- och
byggprocesserna:

• En miljon kronor för att hyra in konsulter
som ska hjälpa till att beta av bygglovskön.
• En halv miljon kronor i ökad ram för att inrätta
en front desk-funktion, en heltidsanställd
som enbart jobbar med service
till de sökande.
• Två miljoner kronor över två år för att
ta fram en fördjupad översiktsplan och
nya detaljplaner i Sollebrunn.

Landsbygd

Ungefär en tredjedel av alla invånare i kommunen
bor utanför Alingsås tätort. För att hela Alingsås
ska utvecklas och växa krävs det att de som bor
på landsbygden får goda förutsättningar för att
kunna arbeta, bo och driva företag. Annars riskerar kommunen att splittras, där de som på landsbygden inte åtnjuter samma samhällsservice som
de som bor i kommunens centrala delar.
Under året har kommunen genomfört flera
satsningar på landsbygden, inte minst i de norra
delarna. Äldreboendet Bjärkegården i Sollebrunn
byggs nu ut med totalt 28 platser, kommunens
största turistmål Gräfsnäsparken har tillskjutits extra resurser och idrottsanläggningen Nya Bjärkevi i
Sollebrunn får nu nytt konstgräs och ny belysning.
Men det räcker inte. Därför genomför Alliansen
nu en historiskt stor satsning på att skapa bättre
förutsättningar för byggande i Sollebrunn. På
grund av höga kostnader för att uppdatera gamla
detaljplaner som försvårar byggandet har nybyggnationer i Sollebrunn under flera decennier uteblivit. Nu undanröjer Alliansen dessa hinder en gång
för alla och skapar utrymme för utveckling.

Nu avsätter Alliansen två miljoner kronor för
att i två steg underlätta för nybyggnation i Sollebrunn. I första steget tas en fördjupad översiktsplan fram för hela Sollebrunn. I ett andra
steg tas två nya detaljplaner fram för Sollebrunn
centrum, uppdaterade efter dagens behov och
tillräckligt flexibla för att möjliggöra nya bostäder och verksamhetslokaler. Alliansen tillför därmed de resurser som krävs för att ta det helhetsgrepp som invånarna i Sollebrunn har efterlyst
under många år.
Alliansen har under året som gått startat upp
Bjärkelyftet, ett partipolitiskt initiativ där politiker och eldsjälar i Bjärke träffas regelbundet och
i organiserade former diskuterar hur vi tillsammans kan skapa utveckling i området. Arbetet
med Bjärkelyftet har genererat en mängd idéer
från dem som bor och verkar i Bjärke, förslag
som har fångats upp av Alliansen och som kommer läggas fram i det politiska arbetet framöver.
Konkreta åtgärder för att stärka
landsbygden i Alingsås kommun:

• En miljon kronor för att ta fram en ny
fördjupad översiktsplan i Sollebrunn som
lägger grunden och pekar ut riktningen
för utveckling av orten.
• En miljon kronor för att ta fram nya, flexibla
detaljplaner i Sollebrunn centrum, gällande
detaljplanerna ”Centrum” och ”Erska 1:55 m fl”.
• Inleda förstudie av en om- och tillbyggnad av
Bjärkehallen.
• Färdigställa utbyggnaden av Bjärkegården.

Jobb och företagande

Företagens betydelse för att skapa jobb i kommunen kan inte överskattas. Dessutom levererar de
produkter och tjänster som får alingsåsarnas vardag
att fungera. Det är därför viktigt att Alingsås kommun skapar goda förutsättningar för att starta och
driva företag. Kommunen ska underlätta och uppmuntra företagande. Regelbördan bör hållas nere
och ständigt ses över, servicen och attityden till
företagarna måste förbättras och konkreta åtgärder
ska vidtas för att företagens möjligheter att växa
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ska öka. Ett fritt företagande är en förutsättning
för att Alingsås kommun ska fungera på bästa sätt.
Alingsås kommun har under flera år tappat placeringar i Svenskt Näringslivs rankning av kommunernas företagsklimat. Inte minst när det gäller attityden mot företagarna, både från politiker
och från tjänstemän, har Alingsås fått dåliga resultat i rankningen.
Alliansen konstaterade därför i förra årets budget att det krävdes en nystart, med kraftfulla
åtgärder på bred front för att vända den negativa trenden. Kommunen har under året jobbat
målinriktat för att öka servicen till näringslivet
och förbättra dialogen med företagarna.
Det har skett bland annat genom Näringslivsforum (stormöten mellan företagare, politiker
och tjänstemän), Before Work (företagarfrukostar
med olika företag som värdar varje gång), samt regelbundna företagsbesök. Dessutom har kommunen startat ett nyhetsbrev med täta uppdateringar
om kommunens näringslivsarbete. Ett annat sätt
att stärka företagsklimatet har varit att arbeta intensivt med att korta handläggningstiderna för
bygglov, vilket behandlas mer utförligt under avsnittet om samhällsbyggnad.
2019 blev också året då kurvan vände i företagsrankningen. Alingsås kommun klättrade för
första gången på ett decennium uppåt i Svenskt
Näringslivs rankning. En glädjande men blygsam
uppgång med sju placeringar. Plats 230 av 290
är förstås en helt oacceptabel placering. Därför
fortsätter nu resan, med samma tydliga fokus och
intensiva arbete som under 2019, för att förbättra
kommunens service till företagare, öka dialogen
med näringslivet och korta handläggningstiderna.
Kommunen måste också arbeta långsiktigt och
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målinriktat med näringslivsfrågor. För detta krävs
strategier för näringslivsutveckling som kan peka
ut riktningen för att skapa goda förutsättningar
för företagande i kommunen.
Besöksnäringen är viktig för Alingsås tillväxt
och attraktivitet. I samarbete med företagare och
ideella föreningar ska kommunen fortsätta arbetet med att utveckla hela kommunen som ett besöksmål med ett bra utbud av hållbara upplevelser
för invånare, besökare och turister.
Under året kommer Alliansen också lägga fokus på att stötta nyföretagande i Alingsås kommun. Den landsomfattande organisationen Nyföretagarcentrum har startat en lokal avdelning i
Alingsås, vilken vi gärna samarbetar med i olika
former för att underlätta och uppmuntra till mer
nyföretagande. Det kan ske genom dialog med
Nyföretagarcentrum, deltagande i föreningens arrangemang och gemensam kommunikation.
Konkreta åtgärder för att stärka
företagsklimatet och skapa nya jobb:

• Fortsatt ökad dialog med näringslivet genom
Näringslivsforum, Before Work, regelbundna
företagsbesök och nyhetsbrev till näringslivet.
• 3,5 miljoner kronor i ökade resurser på
samhällsbyggnadsområdet.
• Minst 100 jobb till ungdomar i skolåldern
genom en satsning på sommarjobb.
• Samarbete med Nyföretagarcentrum för att
främja nyföretagande i Alingsås kommun.
• Under året ska ett näringslivsstrategiskt
program tas fram.

Ett modernt ledarskap

Ledarskapet spelar en avgörande roll. För att bedriva en bra verksamhet behöver vi engagerade medarbetare. Ett bra ledarskap utvecklar engagemanget
hos medarbetarna och skapar förutsättningar för
att kunna utveckla och bedriva en bra verksamhet.
Alingsås kommuns syn på chefer inom organisationen är att ledarskapet ska genomsyras av ett
tydligt, aktivt och närvarande ledarskap. Att vara
ledare i Alingsås kommun innebär att ansvara för
verksamhet, personal och ekonomi inom uppdragsområdet. Den stora utmaningen och samtidigt den
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enskilt största framgångsfaktorn för ett hållbart och
lyckat chefskap är att få dessa tre delar att harmonisera. Forskning visar att det skapar de bästa förutsättningarna för verksamheten att nå sina mål.
Med dessa aktiviteter som bas skapar vi en bra
grund för våra chefer att bedriva sitt ledarskap.
Konkreta åtgärder för att skapa ett tydligt,
aktivt och närvarande ledarskap:

• Chefsöverenskommelser. Tydliggörande av
uppdraget i dialog med respektive chef.
• Ledarutvecklingsprogram. Bygger på
evidensbaserad och aktuell forskning
kring effektivt ledarskap.
• Frukostseminarier. Chefsdagar och nätverksträffar i och utanför Alingsås kommun inom
aktuella ämnesområden.

Attraktiva arbetsplatser

Alingsås kommun ska till alla delar vara en attraktiv arbetsplats så att kommunen kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare i en väl
fungerande och engagerad organisation, där medarbetarna trivs, känner arbetslust och arbetar med
ständiga förbättringar.
Det är av avgörande betydelse att Alingsås kommun kan attrahera kompetent personal att såväl
söka sig till vår kommun som att våra befintliga
medarbetare känner glöd, engagemang och vilja
att fortsätta utveckla kommunens verksamheter.
Alingsås kommun ska ta tillvara personalens engagemang och kunskap.
Att skapa en vi-känsla, ökad delaktighet och
stolthet över att vara en del av vår kommuns utGenomförda digitaliseringsåtgärder:

• Utveckling och implementation av ett betydande antal e-tjänster för medborgare, näringsliv samt anställda vid Alingsås kommun.
• Ytterligare stärkt befintlig infrastruktur med
trådlös uppkoppling, framför allt inom skola
och äldreomsorg.
• Utvecklat samt börjat implementera säkerhetslösningar som krävs för bland annat
verksamhetskritiska system inom vården.

veckling är vår utgångspunkt. Detta innebär att
kommunen ska utveckla program och metoder så
att hela organisationen har en gemensam kultur
och värdegrund.
Konkreta åtgärder för att vara en
attraktiv arbetsgivare:

• Fortsatt implementering av vår värdegrund
och värdeorden engagemang, öppenhet
och respekt.
• Erbjuda förmåner riktade till alla med
individuella valmöjligheter.
• Erbjuda heltidsanställning till de som önskar
• Utveckla formerna för hur vi introducerar
medarbetare.

Digitalisering

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden.
Den påverkar hur vi lever och arbetar samt ger oss
förutsättningar att göra sådant som tidigare inte
varit möjligt. Sverige har som mål att vara bäst i
världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En effektiv och innovativ offentlig sektor är
av stor betydelse. Medborgarna har höga förväntningar på kommuner och landsting. Enligt en studie från SKL tycker två av tre att det är hög tid att
kommuner och landsting prioriterar digital service.
För Alingsås kommun innebär digitaliseringen en
möjlighet att effektivisera befintliga processer och
utförda tjänster för både medborgare och näringsliv.
I samma omfattning påverkar denna förändring alla
oss medarbetare inom Alingsås kommun. Genom
kortare ledtider, ökad leveransprecision och spårbarhet förändras vårt sätt att leverera förväntade resultat
genom en kontrollerad förändring.
Kommande större kommunövergripande
digitaliseringsåtgärder:

• Utveckling och implementation av automatiserade arbetsprocesser för att effektivisera
administrativa uppgifter.
• Utveckling och implementation av arkiveringslösning för att öka kvaliteten och
säkerheten samtidigt som automatisering
skapar kostnadseffektiv administration.
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God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort
och lång sikt. God ekonomisk hushållning kan
ses utifrån två dimensioner; en finansiell och en
verksamhetsmässig.
Finansiellt innebär god ekonomisk hushållning
att varje generation själv ska bära kostnaderna för
den service som den konsumerar. Verksamhetsperspektivet för god ekonomisk hushållning handlar
om att bedriva sin verksamhet ändamålsenligt.
En ekonomi i balans samt en väl fungerande
uppföljning och utvärdering av ekonomi och
verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att
kommunen ska kunna leva upp till kravet på god
ekonomisk hushållning. Det är viktigt att kommunkoncernens verksamheter kontinuerligt följer upp sin ekonomi mot tilldelad ram, utvecklingen av mål, kvalitet och volymer i förhållande
till beslutad budget. Åtgärder ska vidtas om så
krävs för att hålla sig inom tilldelad ram då ramen
är begränsningen för verksamhetens omfattning
på nettokostnadsnivå.
Kommunallagen fastslår vidare att kommun-
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erna i samband med budgeten ska ange mål för
god ekonomisk hushållning. Målen ska ange förutsättningarna för den kommunala verksamheten
utifrån respektive kommuns ekonomiska förutsättningar.
För att kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning ska en majoritet av de finansiella målen samt av verksamhetsmålen vara uppfyllda vid årsbokslutet.
Ytterligare en viktig finansiell aspekt är det
strukturella resultatet, vilket är resultatet rensat
från poster av tillfällig karaktär. Dessa poster bidrar tillfälligt till ett bättre resultat. Bland dessa
poster återfinns bland annat reavinster från tomtförsäljningar, vinster i värdepapper samt kommunens redovisningseffekt i och med fullfondsmodellen. Det strukturella resultatet bör minst
uppgå till 3 procent för att möta upp kommunens kommande finansieringsbehov. Måttet utgör
inte ett mål för god ekonomisk hushållning men
är högst relevant för att säkerställa en långsiktigt
hållbar ekonomi.
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Finansiella mål för god
ekonomisk hushållning
• Årets resultat ska uppgå till minst 4 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
• Självfinansieringsgraden för årets investeringar i
skattefinansierad verksamhet ska uppgå till minst
100 procent.
• Nettokostnaden ska inte öka i snabbare takt
än summan av skatteintäkter och generella
statsbidrag.
• Negativ avvikelse mellan redovisad nettokostnad
och referenskostnad ska minska.
• Soliditeten för kommunkoncernen ska vara
oförändrad eller öka.

lägger större delen av sina resurser. Verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk hushållning är inte att förväxla med de politiskt prioriterade målen för kommunens utveckling, utan de
ska säkerställa en grundläggande kvalitet utifrån
kommunens huvudsakliga uppdrag.

i stora drag speglar resultat och effekter i kommunens kärnverksamheter, där kommunen också

Mätvärden inom parentes finns att tillgå på kolada.se

Verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning
• Andel elever som klarar sin skolgång i
grund- och gymnasieskola ska vara över
riksgenomsnittet (N15436, N17467)
• Brukarnas nöjdhet med hemtjänst och
särskilt boende ska vara över riksgenomsnittet
(U21468, U23471)
•
Andel
vuxna personer som inte återkommer I
Verksamhetsperspektivet av god ekonomisk husförsörjningsstöd efter avslutat försörjningsstöd
hållning tar sikte på kommunens förmåga att beska
vara över riksgenomsnittet (U31462)
driva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt sätt. Det måste finnas ett sam- • Andel nöjda brukare inom LSS som trivs hemma
ska vara över riksgenomsnittet (U28524)
band mellan resursåtgång, prestationer, resultat
• Handläggningstid bygglov ska vara lägre än
och effekter.
riksgenomsnittet (U00810)
I Alingsås har därför ett antal mål valts ut som
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Kommunalskatt
År 2019 uppgår Alingsås skattesats till 21,36
procent. Skattesatsen har varit oförändrad sedan
2012 då det skedde en skatteväxling avseende kollektivtrafik mellan Västra Götalands läns landsting och kommunerna inom landstinget. Under
perioden 2020-2022 förväntas Alingsås bibehålla
skattesatsen.

mycket alingsåsaren betalar i förhållande till genomsnittspersonen i riket.
2019-års skattesats innebär att en alingsåsare
betalar 66 öre mer i skatt än en genomsnittlig
svensk och tre öre mer än en genomsnittlig invånare i Västra Götalands läns landsting per intjänad hundralapp. Den oförändrade skattesatsen
under planperioden innebär att skillnaden komVid en analys av kommunens skattesats är det re- mer minska. Redan 2020 förväntas riksgenomlevant att beakta gränssnittet mellan kommuner snittet öka med fem öre och skillnaden mellan
och landsting avseende ansvar för sjukvård och en alingsåsare och en genomsnittssvensk minska
kollektivtrafik samt att skilja mellan ett vägt och med motsvarande.
ett ovägt medel. Det ovägda medlet besvarar frågan hur Alingsås skattesats förhåller sig till övriga
kommuner. Det vägda medlet besvarar frågan hur

Riksbanken
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Finansiell analys av budget
2020-2022
Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader
2019

2020

2021

2022

Utveckling skatter och
generella statsbidrag (%)

4,4

5,3

3,0

3,4

Nettokostnadsutveckling (%)

4,1

4,2

2,9

2,3

Kommunens skatter och generella statsbidrag beräknas öka under den kommande treårsperioden.
Ökningen uppgår till 5,3 procent 2020 för att
därefter öka med 3,0 procent 2021 respektive 3,4
procent 2022. Kommunen budgeterar med en
oförändrad skattesats.
Kommunens nettokostnadsutveckling beräknas öka under perioden till 4,2 procent 2020 och
sedan minska till 2,9 procent 2021 och 2,3 procent 2022. Alingsås kommuns finansiella mål om
att nettokostnaderna inte ska öka i snabbare takt
Alingsås kommun budgeterar ett resultat för 2020 än skatter och generella statsbidrag planeras därpå 101,4 mnkr. Det budgeterade resultatet beräk- med att uppnås.
nas uppgå till 4,1 procent som andel av skatter
och generella statsbidrag. Resultaten under 2021
och 2022 har budgeterats till 4,1 respektive 5,2 Årets resultat i förhållande till
skatter och generella statsbidrag
procent.
Alingsås investeringsvolym i skattefinansierad
2019 2020
2021 2022
verksamhet beräknas uppgå till 96,4 mnkr under
resultat i förhållande
2020. Investeringsvolymen för den avgiftsfinan- Årets
till skatter och generella
sierade verksamheten beräknas uppgå till 125,9 statsbidrag (%)
3,0
4,1
4,1
5,2
samma år. Totalt under perioden mellan 2020
till 2024 beräknas kommunens investeringar till Relateras kommunens resultat till skatter och ge1 249,7 mnkr. Självfinansieringsgraden av inves- nerella statsbidrag beräknas kommunen redovisa
teringarna i skattefinansierad verksamhet beräk- ett resultat på 4,1 procent både 2020 och 2021
nas under 2020 uppgå till 152,1 procent. Detta och som sedan ökar till 5,2 procent 2022.
innebär att investeringarna under 2020 förväntas
Alingsås kommuns finansiella mål är att årets
kunna finansieras med egna medel. Räknat som resultat ska uppgå till minst 4,0 procent av skatett genomsnitt för planperiodens tre år beräknas ter och generella statsbidrag, vilket de planerade
självfinansieringsgraden uppgå till 148,3 procent. resultaten uppnår. Resultatmålet om 4,0 procent
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ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större delen av en investeringsvolym i
kommunen. Det innebär att kommunens kortoch långsiktiga finansiella handlingsutrymme i
form av likviditet och soliditet behålls.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Självfinansieringsgraden för årets
investeringar i skattefinansierad verksamhet

Självfinansieringsgrad, skattefinansierad verksamhet (%)

152,1 procent 2020. Alingsås kommun har som
mål att självfinansieringsgraden för årets investeringar i skattefinansierad verksamhet ska uppgå
till minst 100 procent. Detta beräknas kommunen uppnå under planperiodens samtliga år.

2019

2020

2021

2022

114,8

152,1

150,1

144,1

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter
hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat och avskrivningar. 100
procent innebär att kommunen kan självfinansiera samtliga investeringar som är genomförda
under året, vilket i sin tur innebär att kommunen
inte behöver låna till investeringarna eller använda sin likviditet och att kommunens långsiktiga
finansiella handlingsutrymme behålls.
Självfinansieringsgraden av investeringarna för
skattefinansierad verksamhet beräknas uppgå till

Investeringsvolym,
skattefinansierad
verksamhet (mnkr)

99,8

Investeringsvolym,
avgiftsfinansierad verksamhet (mnkr)

63,1 125,9 119,8 133,1 133,1 105,9

Investeringsvolym,
totalt (mnkr)

96,4 103,2 131,6 167,5 133,1

162,9 222,3 223,0 264,7 300,6 239,0

Alingsås investeringsvolym i skattefinansierad verksamhet beräknas under 2020 uppgå till
96,4 mnkr. Kommunens samlade investeringar
för 2020 beräknas till 222,3 mnkr vilket är 59,4
mnkr högre än 2019. För hela perioden 2020 till
2024 beräknas de samlade investeringarna uppgå
till 1 249,7 mnkr.
Soliditeten för kommunkoncernen

Soliditet kommunkoncern (%)

2019

2020

2021

2022

20,2

23,0

24,6

26,8

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. Detta
innebär att kommunen blir mindre skuldsatt och
ökar sitt finansiella handlingsutrymme för framtiden. Soliditeten för kommunkoncernen beräknas
utvecklas från 23,0 till 26,8 procent under planperioden. Kommunen har som mål att soliditeten
för kommunkoncernen ska vara oförändrad eller
öka.
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Mål- och resultatstyrning
Alingsås kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det innebär att kommunens folkvalda
politiker styr genom de mål de sätter upp och
mot det resultat som kommunens verksamheter
ska uppnå. Genom att planera, följa upp och
jämföra kommunens resultat med andra kommuner kan vi identifiera våra styrkor och vad vi
behöver utveckla.

Alingsås 2040 pekar ut riktningen
Alingsås är Västsveriges vackraste
kulturstad i en levande bygd.
Genom nytänkande, engagemang och
tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.

fall har stödjande indikatorer lyfts in under ett mål,
som är svåra för kommunen att styra över men
som ändå ger viktig information till analysen av
måluppfyllelse. Dessa ska inte brytas ned i nämndernas budgetar, men ska analyseras ihop med övriga indikatorer på kommunövergripande nivå.
Alliansen samlar sin styrning av kommunen
och fokuserar på fem prioriterade mål med tillhörande indikatorer. En effektiv styrning förutsätter
en förmåga att fokusera. Alliansen har därför valt
att sätta upp mål och indikatorer som syftar till
att kommunen ska utvecklas i en önskad riktning,
med Vision 2040 som ledstjärna.

Prioriterade mål:
• Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra
arbetsliv, näringsliv och föreningsliv
• I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar
Kommunfullmäktiges mål tar sin utgångspunkt
utveckling
i kommunens vision. Till visionen hör fem fo•
Alingsåsarna
har inflytande, får god service och
kusområden, som pekar ut de prioriterade inett gott bemötande från kommunen
riktningarna mot att uppnå visionen. De priori•
Alingsås
barn och elever erbjuds en av landets
terade målen är politiska prioriteringar som styr
bästa utbildningar
den kommunala verksamheten i syfte att skapa
•
Alingsås
ska utvecklas genom ett hållbart
förändring mot kommunens gemensamma vision.
samhällsbyggande med bevarad natur
Varje prioriterat mål motiveras och innehåller en
och
kulturmiljö
beskrivning av dess innebörd. De prioriterade

målen preciseras ytterligare med hjälp av indikatorer, vars syfte är att kunna följa kommunens
utveckling mot målbilden. Indikatorerna som
återfinns under målen har valts ut för att de är
politiskt prioriterade områden där utveckling ska
ske och de målsätts årligen.
Indikatorerna mäter i mesta möjliga mån utvecklingen mot det prioriterade målet. De kan
dock inte fånga alla aspekter av måluppfyllelsen,
varför en professionell bedömning av måluppfyllelsen görs genom analys av målet utifrån den beskrivning och motivering av det som gjorts. I vissa

1. Alingsås växer genom att stärka
och uppmuntra arbetsliv, näringsliv
och föreningsliv
Ett expansivt Alingsås förutsätter att kommunen
möjliggör och underlättar för människor, företagare och föreningar att verka i Alingsås. Företagens betydelse för att skapa jobb i kommunen kan
inte överskattas. Dessutom levererar företagen
produkter och tjänster som får alingsåsarnas var-
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dag att fungera. Det är därför viktigt att Alingsås
kommun skapar goda förutsättningar för att starta och driva företag. En av flera viktiga aspekter är
att arbetsställen i kommunen behöver ha tillgång
till ett snabbt och fungerande bredband.
Kommunen har under flera år haft låga betyg i
företagarnas bedömning av kommunens service.
Alingsås kommun har under 2019 vidtagit åtgärder för att förbättra företagsklimatet, vilket är
ett arbete som kommer fortsätta drivas. Genom
att bland annat styra mot ett bättre upplevt företagsklimat samt en förkortad handläggningstid
av bygglov, bör vi vara på god väg mot ett bättre
företagsklimat.
En aktiv dialog ska föras med företag, föreningsliv och civilsamhälle. Upplevelsen av hur
dialogen fungerar mellan kommunledningen och
företagen är den aspekt som företagarna själva anFokusområde

Prioriterat mål

Styrande indikatorer

Experimentellt

Alingsås växer
genom att stärka
och uppmuntra
arbetsliv, näringsliv
och föreningsliv

Företagsklimat, Insikt

såg vara prioriterad att förbättra, ur Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet. Det är en
prioriterad fråga även för kommunen och lyfts
därför in i den politiska styrningen. Kommunen
har under senare år omorganiserat näringslivsarbetet och inrättat nya funktioner för att förbättra
arbetet med näringslivsfrågor. Det är ett utvecklingsarbete som kommer att fortsätta.
Ett starkt föreningsliv skapar mötesplatser där
människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet. Kommunen ska skapa goda förutsättningar för föreningar att verka i samhället och för
enskilda att delta inom olika områden. Deltagandet i idrottsföreningar ger en indikation på benägenheten att vara delaktig i föreningslivet, även
om kommunens ambitioner för föreningslivet givetvis sträcker sig längre än så.

Mål
2020

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

>63

63

62

60

<159

159

-

-

Arbetsställen med tillgång till fast
bredband om minst 100 Mbit/s eller
IT-infrastruktur i absolut närhet som
medger en sådan hastighet (%)

>72,27%

72,27%

63,04%

-

Företagarnas upplevelse av dialogen
mellan företag och kommunen
(skala 1-6)

>2,07

2,07

2,4

2,55

>34

34

34

37

Handläggningstid (median) från
inkommen ansökan till beslut för
bygglov, antal dagar

Deltagartillfällen i idrottsföreningar,
antal/inv 7-20 år

Källor:
SKL Insikt, Kolada (U07451)
Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov, antal dagar, Kolada (U00810)
Arbetsställen med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller IT-infrastruktur i absolut närhet som
medger en sådan hastighet (%), Post- och telestyrelsen
Dialog mellan företag och kommunen (politiker och tjänstemän), Svenskt näringslivs företagsklimat
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, Riksidrottsförbundet, Kolada (U09800)
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2. I Alingsås finns goda livsmiljöer
genom en långsiktig ekologisk, social
och ekonomisk hållbar utveckling

förebyggande utifrån den så kallade avfallstrappan, genom att ge invånare kunskap och incitament till att minska sitt avfall.
I ett fritt och humant samhälle måste socialtjänsten finnas till hands när den behövs. Det är
en viktig del i välfärdssamhället och en förutsättning för att skapa ett samhälle där alla individer
kan känna sig trygga och ges goda möjligheter att
utvecklas. En viktig aspekt i ett socialt hållbart
samhälle är att sträva efter att människor efter socialtjänstens eller arbetsmarknadsenhetens insats
kommer ut i egen försörjning.
Kommunen har under en lång tid arbetat målmedvetet mot en ekonomisk hållbar utveckling,
där kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning utgår från generationsprincipen,
vilket innebär att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar och
inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden.

Kommunen strävar efter ett socialt, ekonomiskt
och ekologiskt hållbart Alingsås. De tre hållbarhetsperspektiven ska genomsyra allt vårt arbete.
Alingsås kommun står bakom de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som beslutats
av Förenta nationerna (FN).
Utvecklingsmålen är globala, men arbetet måste
ske lokalt. I Alingsås vill vi underlätta för privatpersoner och företag som vill vara klimatvänliga.
Det ska vara enkelt och billigt att vara klimatsmart. Kommunen behöver gå före i klimatarbetet
genom att ställa om den egna verksamheten. Vi
strävar efter att på sikt enbart ha fossilfria bilar för
att minska kommunens klimatpåverkan och en
hög andel förnybar energiproduktion i den egna
verksamheten. Kommunen behöver också arbeta
Fokusområde

Prioriterat mål

Omställning

I Alingsås finns goda
livsmiljöer genom en
långsiktig ekologisk,
social och ekonomisk
hållbar utveckling

Styrande indikatorer

Mål
2020

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

<473

473

459

491

>256,1
>1100
>2206
>14200

i.u
1100
2206
14200

i.u
1230
2404
8 700

256,1
1150
0,473
i.u

>61,7

61,7*

64,6

62,9

Ej återaktualiserade vuxna personer
med försörjningsstöd ett år efter
avslutat försörjningsstöd, andel (%)

>76

76

81

78

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som
börjat arbeta eller studerat, andel (%)

>51

51

48

53

Andelen förnybar energiproduktion i
kommunal regi (MWh)
Solel
Vindel
Biogas
Vattenkraft
Andel miljöbilar i
kommunorganisationen (%)

*Miljöbilsdefinitionen ändrades 2018
Källor:

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person, Avfall Sverige, Kolada (U07801)
Andelen förnybar energiproduktion i kommunal regi (MWh), Alingsås Energi
Andel miljöbilar i kommunorganisationen (%), Miljöfordon Sverige (MFS), Kolada (U00437)
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%), Kolada (U31462)
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studerat, andel (%), Kolada (U40455)
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3. Alingsåsarna har inflytande,
får god service och ett gott
bemötande från kommunen

invånare har åsikter och förslag om kommunens
utveckling, och är en resurs som ska tas tillvara.
Ny digital teknik och ett ökat ansvar för demokratiska frågor i såväl kommunstyrelsen som övriga
Alingsås ska vara en transparent kommun, där vi nämnder, lägger grunden för en lyhörd, innovativ
löpande informerar om vilka förändringar som och inkluderande medborgardialog. Kommunens
planeras och genomförs i kommunen och där vi tillgänglighet och bemötande gentemot invånare
möjliggör en levande och ständigt pågående dia- och andra är också en viktig demokratisk aspekt
log om utvecklingen av Alingsås kommun. För att som behöver prioriteras för att kunna vara en
åstadkomma en sådan dialog måste kommunen kommun som bjuder in medborgarna att delta i
möjliggöra för invånarna att vara delaktiga i kom- utvecklingen av kommunens verksamheter.
munens utveckling och ha inflytande. Alingsås
Fokusområde

Prioriterat mål

Styrande indikatorer

Mål
2020

Utfall
2018

Utfall
2017

Tillsammans

Alingsåsarna har
inflytande, får god
service och ett gott
bemötande från
kommunen

Delaktighetsindex (%)

>52

52

-

-

Nöjd inflytandeindex (%)

>37

37

41

43

Gott bemötande vid kontakt
med kommunen (%)

>86

86

83

89

Andel som tar kontakt med kommunen via
telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%)

>48

48

57

52

Andel som får svar på e-post inom en dag (%)

>69

69

57

Källor:

Delaktighetsindex (%), Kolada (U00454)
Nöjd inflytandeindex (%), SCB Medborgarundersökning, Kolada (U00408)

Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%), Kolada (U00486)
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%), Kolada (U00413)
Andel som får svar på e-post inom en dag (%), Kolada (U00442)
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4. Alingsås barn och elever erbjuds
en av landets bästa utbildningar
Kommunens ambitioner för skolan och barns lärande är höga. Kommunens skolor bedriver i dag
en bra verksamhet och vi ligger bra till i förhållande till många andra kommuner. Vår strävan är
att alla elever som går ur grundskolan och gymnasieskolan, även de med särskilda behov, ska ha de
kunskaper med sig som krävs för att klara fortsatta
studier. Arbetet med att uppnå goda studieresultat grundläggs redan på förskolan, där ett arbete
för att minska barngrupperna påbörjats under föregående år och som behöver fortsätta att drivas.
Fokusområde

Prioriterat mål

Styrande indikatorer

Livskvalitet

Alingsås barn och
elever erbjuds en
av landets bästa
utbildningar

Skolan ska ha tydliga kunskapsutvärderingar och
tydliga krav. Tidiga elevinsatser ska sättas in vid
behov av stöd och hjälp och fler speciallärare behöver anställas.
Att bedriva en effektiv SFI-verksamhet är också
en prioriterad fråga för kommunen och en viktig integrationsaspekt. Sveriges kommuner och
landsting (SKL) har påtalat vikten av att kommunerna klarar integrationen då behov av arbetskraft
kommer att öka framöver. I arbetet med integrationen krävs fortsatta och samordnade insatser
från såväl kommunen, det civila samhället och
näringslivet.
Mål
2020

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov
som klarat alla delprov för ämnesprovet i
matematik, kommunala skolor, andel (%)

>68

68

78

65

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)

>88,9

88,9

91,5

90,7

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

>85,5

85,5

82,7

90,8*

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

>76,7

76,7

72,5

71,3

>42

42

38

49

Elever på SFI som klarat minst två kurser
på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)
* 2016 exkluderades elever med okänd bakgrund
Källor:

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%), Skolverket,
Kolada (N15454)
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%), Skolverket, Kolada (N15485)
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) Skolverket, Kolada (N15436)

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%), Skolverket, Kolada (N17467)
Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%), SCB, Kolada (N18409)

5. Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart
samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö
Alingsås behöver växa och utvecklas samtidigt som De parker, grönområden och naturreservat som
vår natur och kulturmiljö ska bevaras. Alingsås finns i Alingsås är viktiga för människors välmåstadsidentitet och särart ska dessutom värnas. ende. Parker och naturområden ska ge möjlighet
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till möten, upplevelser och rekreation. Genom en
medveten skötsel och planering ska gröna miljöer
bevaras och utvecklas.
Alingsås kommun är en expansiv kommun och
befolkningen växer varje år. Det är en önskad riktning för kommunen, men det skapar också utmaningar när det gäller tillgång till bostäder och en
infrastruktur som kan hantera befolkningsmängden. En effektivare plan- och bygglovsverksamhet
lägger grunden för att kunna färdigställa bostäder
i högre utsträckning inom kommunen. För att
Fokusområde
Vackra
miljöer

Prioriterat mål

Styrande indikatorer

Alingsås ska
utvecklas genom
ett hållbart samhällsbyggande med
bevarad natur och
kulturmiljö

hela Alingsås ska utvecklas och växa krävs det också att de som bor på landsbygden har goda förutsättningar att kunna bo och arbeta. Därför måste
byggtakten öka och viktiga infrastrukturprojekt i
form av exempelvis bredbandsutbyggnad inledas
så snart som möjligt. För att skapa en sammanhållen kommun, där alla kommunens delar till
fullo inkluderas i utvecklingen, bör landsbygdsperspektivet ständigt finnas med i kommunens
utveckling och arbete.

Mål
2020

Utfall
2018

Färdigställda bostäder i småhus under
året, antal/1000 inv

>1,7

1,7

0,5

1,1

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus
under året, antal/1000 inv

>5,0

5,0

0,1

1,6

a. >88,80
b. >29,45

a. 88,80
b. 29,45

a. 82,95
b. 17,41

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Medborgarnas uppfattning om
tillgången på parker, grönområden
och natur, index 0-100

82

82

83

Befolkning i kollektivtrafiknära läge,
andel (%)

-

76.7

76,7

a. 66
b. 57
c. 57

a. 70
b. 61
c. 62

a. 71
b. 59
c. 58

Hushåll med tillgång till fast bredband
om minst 100 Mbit/s, eller IT-infrastruktur
i absoluta närheten som medger en
sådan hastighet (%)
a. tätbyggt
b. glesbyggt
Stödjande indikatorer

Medborgarnas uppfattning om
kommunikationer, Index 0-100:
a. boende i centralort
b. boende i annan tätort
c. boende utanför tätort

Utfall
2017

Källor:
Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv, SCB, Kolada (N07905)
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv, SCB, Kolada (N07906)
Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur, index 0-100, SCB Medborgarundersökning
Hushåll med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s, eller IT-infrastruktur i absoluta närheten som
medger en sådan hastighet (%); Post- och telestyrelsen
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%), SCB, Kolada (N07418)
Medborgarnas uppfattning om kommunikationer, Index 0-100, SCB Medborgarundersökning
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Resultatbudget 2020-2022
mnkr

Budget 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

-2 229 675

-2 317 984

-2 377 180

-2 430 563

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens intäkter - kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

-62 883

-68 473

-72 888

-77 851

-2 292 558

-2 386 457

-2 450 068

-2 508 414

1 961 841

2 000 850

2 064 827

2 145 355

402 851

494 831

511 804

518 221

Riktat statsbidrag flykting

10 884

6 793

0

0

Finansiella intäkter

44 711

36 600

43 100

47 500

Finansiella kostnader

-56 274

-51 243

-63 111

-65 131

Finansnetto

-11 563

-14 643

-20 011

-17 631

71 457

101 374

106 552

137 531

Extraordinära intäkter

0

0

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

0

0

71 457

101 374

106 552

137 531

Resultat före extraordinära poster

Årets resultat
varav tomtförsäljningar
Årets resultat exkl. tomtförsäljningar

0

0

0

0

71 457

101 374

106 552

137 531
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Balansbudget 2020-2022
mnkr

Budget 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Anläggningstillgångar

1 092 577

1 226 300

1 375 580

1 562 453

Omsättningstillgångar

4 847 355

4 965 872

5 002 016

4 975 620

Summa tillgångar

5 939 932

6 192 172

6 377 596

6 538 073

Eget kapital

847 257

991 310

1 097 862

1 235 393

Avsättningar

995 210

960 947

974 492

988 315

Långfristiga skulder

2 470 249

2 643 862

2 707 589

2 714 746

Kortfristiga skulder

1 627 216

1 596 053

1 597 654

1 599 619

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

5 939 932

6 192 172

6 377 596

6 538 073

Tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
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Kassaflödesbudget 2020-2022
mnkr

Budget 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Årets resultat

71 457

101 374

106 552

137 531

Justering för av- och nedskrivningar

62 883

68 473

72 888

77 851

Justering för gjorda avsättningar

0

15 000

15 000

15 000

Justering för resultat vid försäljning av anläggningstillgångar

0

0

0

0

49 766

31 972

42 291

43 104

varav pensioner

54 510

37 626

48 853

49 988

varav upplösning av anslutningsavgifter/investeringsinkomster

-4 744

-5 654

-6 562

-6 884

184 106

216 819

236 731

273 487

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-144 000

-325 000

-48 000

0

Ökning/minskning förråd och varulager

-10 000

0

0

0

Den löpande verksamheten

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga skulder

-1 284

7 553

1 600

1 966

Kassaflöde från den löpande verksamheten

28 822

-100 628

190 331

275 452

-162 895

-222 308

-223 004

-264 724

Investeringsverksamheten
Investering i anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0

0

-162 895

-222 308

-223 004

-264 724

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

20 293

23 116

22 289

14 041

144 000

325 000

48 000

0

0

0

0

0

-48 500

-49 979

-50 308

-51 165

835

835

835

0

Förändring kortfristiga placeringar

0

0

0

0

Justering eget kapital

0

0

0

0

116 628

298 972

20 816

-37 124

0

0

0

0

-17 445

-23 964

-11 856

-26 396

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Utbetalning av gjorda avsättningar (exkl pensioner)
Årets kassaflöde
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Finansiering 2020-2022
Budget 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

1 961 841

2 000 850

2 064 827

2 145 355

402 851

494 831

511 804

518 221

Intäkter
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Tillfälligt flyktingbidrag

10 884

6 793

0

0

Finansiella intäkter

44 711

36 600

43 100

47 500

2 420 287

2 539 074

2 619 731

2 711 076

88 774

102 401

104 940

107 543

5 571

6 808

8 006

9 520

Summa externa intäkter
Kalkylerade pensioner
Ränta kommunlån
Summa interna intäkter
Summa intäkter

94 345

109 209

112 946

117 063

2 514 632

2 648 283

2 732 677

2 828 139

-56 274

-51 243

-63 111

-65 131

-100 312

-93 471

-101 709

-108 005

-48 550

-64 297

-65 168

-68 104

Kostnader
Finansiella kostnader
Pensionskostnader
Verksamhetskostnader
Avskrivningar skattefinansierad verksamhet

-43 114

-46 787

-49 913

-53 652

Utbetalt kommunbidrag

-2 194 928

-2 291 111

-2 346 224

-2 395 717

Summa kostnader

-2 443 178

-2 546 909

-2 626 126

-2 690 608

71 457

101 374

106 552

137 531

Resultat finansieringen
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Driftsbudget 2020-2022
Budget

Budget

2019

Plan

Plan

2020

2021

2022

Vård- och omsorgsnämnden

-722 332

-772 145

-794 299

-814 541

Socialnämnden

-211 703

-200 162

-203 958

-207 720

Kultur- och utbildningsnämnden

-270 300

-284 345

-296 214

-306 611

Barn- och ungdomsnämnden

-822 646

-858 892

-877 213

-891 083

Miljöskyddsnämnden

-12 531

-13 038

-12 720

-12 898

Samhällsbyggnadsnämnden

-54 019

-61 554

-60 403

-60 234

Exploatering
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden

-300,0

-403

-406

-209

-95 632

-97 391

-97 759

-99 100

-5 466

-4 783

-4 852

-4 920

-2 194 928

-2 292 711

-2 347 824

-2 397 317

Avfall

0

900

900

900

VA

0

700

700

700

Summa avgiftsfinansierat

0

1 600

1 600

1 600

-2 194 928

-2 291 111

-2 346 224

-2 395 717

Summa skattefinansierat

Summa verksamheter

Investeringsbudget 2020-2024
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Kommunstyrelsen

38 070

39 550

45 210

78 140

119 370

91 500

Samhällsbyggnadsnämnden

46 275

41 918

40 274

38 249

33 289

26 854

Vård- och omsorgsnämnden

3 300

3 300

5 300

3 300

3 300

3 300

Socialnämnden

1 450

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Kultur- och utbildningsnämnden

6 000

5 800

5 800

5 800

5 800

5 800

Barn- och ungdomsnämnden

4 100

4 400

5 200

4 800

4 400

4 400

650

200

220

110

110

70

Miljöskyddsnämnden
Avgiftsfinansierad verksamhet
Totalt

63 050

125 940

119 800

133 125

133 125

105 900

162 895

222 308

223 004

264 724

300 594

239 024
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Sammanfattning
Tillväxtprogrammet med tillhörande övergripande
finansieringsplan visar på vilka möjligheter det
finns i Alingsås kommun samt hur Alingsås kommun skulle kunna utvecklas de kommande tio åren.
Tillväxtprogrammet är ett underlag till kommunens budget och övrig samhällsplanering. Programmet anger de politiska prioriteringar som
ligger till grund för den kommunala planeringen
och investeringar. Programmet ska ge underlag
till de expansionsinvesteringar som planeras och
peka ut särskilda utvecklingsprojekt men ersätter
inte beslut för enskilda projekt. Varje enskilt projekt kommer att erfordra noggranna kalkyler och
utredningar. Tillväxtprogrammet är ett 10-årigt
underlag för långsiktig planering och utgör en signal till omvärlden om den politiska viljeyttringen. Ekonomiska övergripande beräkningar finns
framtagna för att se vilka möjligheter som finns
till en hållbar ekonomi för att finansiera både
kommunal välfärd och nödvändig infrastruktur.
Programmet utgör dessutom grunden för kommunens lagstadgade bostadsförsörjningsansvar.
Den allt starkare befolkningstillväxten och de
ambitioner som finns för Alingsås medför att vi
står inför flera viktiga framtidsinvesteringar. Alla
investeringar låter sig inte förverkligas samtidigt
utan ska ske på ett sätt som inte äventyrar den

ekonomiska stabiliteten. Kommunen, näringslivet och kommunens egna bolag kommer alla att
vara viktiga i förverkligandet av de stora framtidsinvesteringar som väntar.
I kommunens 5-åriga investeringsplan konkretiseras tillväxtplanerna efter det att marknadsintresset har stämts av och nödvändiga årliga analyser
av gällande tillväxtprogram har gjorts. Först då blir
planerna till beslut och mer exakta beräkningar
sker utifrån att kostnadstäckning ska finnas för
både drift och avskrivningar, men också investeringsutrymme. Utifrån det 3-åriga perspektivet,
som utgör den lagstadgade budgeten, har planering övergått till verkställighet och avtal tecknas
med berörda externa parter. Först då påverkar utbyggnadsplanerna kommunens budget på olika
sätt och ska i huvudsak medföra positiva överskott.
Syftet med tillväxtprogrammet är att ta ett
samlat grepp med ett kommunalt koncernperspektiv på vilka investeringar kommunen avser
göra. Tillväxtprogrammets utgångspunkt är att
Alingsås ska fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt
som tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Huvudinriktningen för utvecklingen inom de
kommande tio åren utgår från att:

• Minst 1000 bostäder ska skapas inom
tillväxtprogrammets 10-årsperiod.
• Valfrihet i boendeform och kostnadsnivå
ska finnas.
• Infrastruktur i form av vatten- och avloppsledningar, vägar och kollektivtrafik behöver
byggas för att möta framtida behov.
• Mark för verksamheter ska göras tillgänglig. Med
en ökande befolkning växer även attraktionskraften för kommunen att locka till sig verksamheter.
• Finansiering ska bland annat ske genom
exploateringsvinster som är en central del
i finansieringen av kommande investeringar.
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Alingsås är en attraktiv kommun att bo, verka och
arbeta i. Det är viktigt att vi värnar om stadens
unika identitet och bevarar den kulturhistoriska
stadskärnan. Alingsås växer när vi blir fler, vilket ställer olika krav på investeringar i bostäder
och infrastruktur. Det ställer krav på vårt sätt att
arbeta, både internt och externt, för att klara av
efterfrågan på tillväxt i form av fler bostäder och
skolor samt en fungerande infrastruktur. Därtill
kommer den höga efterfrågan på industrimark
för företag som vill etablera sig eller växa. Kommunen har planmonopol enligt lag, vilket både
ställer krav men också inger möjligheter.
Alingsås kommun har arbetat och arbetar löpande med bostadsbyggnation genom förtätning, vilket innebär att bebygga luckor i staden istället för
att skapa helt nya bostadsområden. Denna strategi
har många fördelar, bland annat att nya bostäder
byggs i kollektivtrafiknära lägen och att nyproduktionen skapar förutsättningar för att utveckla och
förbättra allmänna anläggningar. Dessa mindre
projekt räcker dock inte för att nå det mål för nyproduktion av bostäder som kommunen har satt i
Tillväxtprogram 2020-2029. För att uppnå målet
om att bygga minst 1 000 nya bostäder den kommande tioårsperioden behöver Alingsås kommun
driva större stadsutvecklingsprojekt.
Alingsås kommun behöver identifiera större
stadsutvecklingsprojekt där det ryms ett stort antal nya bostäder. Syftet med dessa projekt är dels
att bygga nya bostäder och dels att binda samman

olika delar av kommunen. Alingsås har utvecklat
ett nytt bostadsområde de senaste åren, Stadsskogen. Stadsskogen fortsätter att utvecklas och det
planeras för en utbyggnad av ytterligare ungefär
800 bostäder den kommande tioårsperioden.
Kommunen är en av de största markägarna i
Alingsås tätort, vilket ger en större möjlighet att
påverka markanvändningen än vad planmonopolet ger. Som markägare finns det stora möjligheter
att genom markanvisningar påverka hur kommunalägd mark exploateras. Kommunen agerar i
dessa fall som markägare snarare än myndighet
och har därför möjlighet att styra exploateringen
utöver det som anges av plan- och bygglagen.
Alingsås är en del i en snabbt växande region.
Det innebär konkurrens om både arbetskraft och
entreprenörer, främst inom byggsektorn, vilket i
sin tur leder till dels stigande priser och dels svårigheter att uppnå kommunens planerade tillväxt.
Ska vi lyckas med att genomföra våra tillväxtplaner måste ett effektivare arbetssätt tillämpas inom
hela samhällsbyggnadsstrukturen. Det kan bara
ske genom samarbete med marknadens olika aktörer.
Planprocessen tar lång tid och därför behöver
den också tåla omvärldens förändringar. Flexibilitet i detaljplanerna är ett måste och större flexibla
detaljplaner kan vara en möjlighet. Tonvikt skall
snarare fokuseras på gatustruktur, tomtindelning
och total byggnadsvolym än dagens för detaljerade begränsningar.
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Utveckling inom
tillväxtprogrammets
tioårsperiod (2020-2029)
Nedan beskrivs vilka områden Alingsås kommun
planerar att utveckla inom tillväxtprogrammets
tioårsperiod. Beskrivningen kompletteras med
karta på tilltänkta tillväxtområden.
Huvudstrategin är att genom investeringar i
goda infrastrukturlägen, möjliggöra tillväxt i form
av fler bostäder och nya etableringsområden
för företagande och näringsliv, i takt med att
ekonomin och marknaden tillåter det. Utöver
tillväxtområden pågår och startas också ett
antal förtätningsprojekt i Alingsås stad. Då
dessa områden ofta är relativt små och i regel
inte innebär vare sig kommunala investeringar eller intäkter, är dessa inte upptagna i
tillväxtprogrammet.

Mjörnstranden
Målet för utvecklingen av Mjörnstranden är att
knyta området närmare staden och med tiden låta
området definieras som ett attraktivt sjö- och centrumnära område.
Genom framtagande av pågående planprogram
för Mjörnstranden skapas förutsättningar för
ett levande och tillgängligt område för allmänhet, besökare och boende i området. Visionen
för Mjörnstranden är att pröva möjlighet till exploatering av cirka 250-500 bostäder, marina, utveckling av campingområde samt restaurang med
mera som stimulerar till liv och rörelse i området.
Genom planarbetet skapas bättre förutsättningar
för föreningsliv att verka i området och exploateringen anpassas till de lokala förutsättningar

och värden som bedöms vara viktiga för området.
Närhet till Mjörn, grönområden och stadskärnans utbud skapar kvaliteter för de som förväntas
bosätta sig i området.
Planering av Mjörnstranden samordnas med
närliggande tillväxtområde Stadsskogen, så att
samstämmighet uppnås. Vid samverkan med exploatörer ska markanvisningsmetod anpassas till
områdets förutsättningar. Hur markanvisning ska
ske fastställs genom politiskt beslut i samband
med att detaljplaneläggning påbörjas.
Områdets förutsättningar innebär utmaningar i att hitta möjliga platser för exploatering av
bostäder och verksamheter, bland annat behöver
skäl föreligga för att medges strandskyddsdispens.
Med utgångspunkt i genomförda utredningar ligger fokus närmast på att identifiera de ytor som
bedöms möjliga att exploatera. Kommunen ser
stor betydelse av att föra långtgående dialog med
medborgare och planarbetet behöver därför tillåtas ta tid.
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Avsikten är att exploateringsvinster ska finansiera utbyggnad av allmänna anläggningar. Därför behöver omfattning och utveckling av allmän
plats anpassas till möjliga försäljningsintäkter
från byggrätter inom området.
Utgångspunkten är att området i hög grad
kommer att behöva utnyttja befintlig infrastruktur genom Viktoriagatan och Lövekullevägen. Vidare kommer effekten av ny infrastruktur i Stadsskogen analyseras i kombination med
tillkommande exploatering på Mjörnstranden.
Likaså studeras möjlighet till en förbindelse under järnvägen i förlängningen av Ekhagegatan. I
arbetet studeras olika mobilitetslösningar så som
förbättrade cykelvägar genom Sörhaga, vilket
i sin tur minskar behovet av stora investeringar i ny infrastruktur. Även goda kopplingar till
kollektivtrafik i form av både buss och tåg beaktas
i planeringen av området.
Ett samrådsförslag för planprogram förväntas
kunna presenteras under hösten 2020. Planprogrammet förväntas kunna antas under årsskiftet
2020/2021. Beroende på planarbetets komplexitet kan tidplanen behöva skjutas ytterligare något
framåt.

kunna presenteras under våren 2020. Granskning
och antagande förväntas ske under hösten 2020.
Södra Stadsskogen

Parallellt med detaljplanering av Norra Stadsskogen pågår framtagande av planprogram för Södra
Stadsskogen. Södra Stadsskogen blir en naturlig
förlängning av befintlig bebyggelse, där gestaltning och arkitektur utvecklas i syfte att harmonisera med områdets karaktär. I Södra Stadsskogen
planeras för en vacker, trygg och hållbar stadsdel
att bo och verka i.
Varierade upplåtelseformer för bostäder eftersträvas för att bidra till en social hållbarhet. Här
Stadsskogen
planeras för förskolor, skolor, äldreboenden, lokaNorra Stadsskogen – etapp 4 och 5
ler och uteplatser för kultur, lek, idrott, samt naStadsskogen är ett större bostadsområde beläget turområden för rekreation. Förnybara energikälsydväst om stadskärnan. Karaktären på området lor såsom solenergi eftersträvas för att bidra till en
är ”stad i skog”, där blandad bebyggelse anpassas hållbar stadsdel.
I bullerutsatta delar av området som är mindre
till naturens villkor. I ett kuperat landskap högt
över vatten hittar man allt från moderna hyresrät- lämpade för bostäder, studeras möjlighet till verkter, exklusiva bostadsrätter, radhus och villor som samhetslokaler för att utnyttja ytorna effektivt.
tornar fram bland träden och bildar en privat svär Verksamheter längs Södra Stadsskogsgatan får bra
med närheten till samhällsservice.
kommunikationslägen och kan utgöra visst bulDetaljplaneläggning pågår av etapp 4 och 5 lerskydd för bakomliggande bostadshus.
Med utgångspunkt från resultatet av genomvilka utgör de två sista deletapperna inom Norra
Stadsskogen. Huvuddelen av de utredningar som förd naturvårdsinventering samt arkeologisk utbedöms nödvändiga är genomförda. Under 2020 redning, riktar kommunen fokus på att identiligger fokus på att uppdatera inriktningskarta fiera huvuddragen för exploateringen i området
och ta fram konkret detaljplaneförslag. Uppskatt- samt urskilja behov av kommunala verksamheter
ningsvis kommer delområdet sammantaget in- inom området tidigt i planprocessen.
rymma 350 bostäder.
Ett samrådsförslag för etapp 4 och 5 förväntas Den övergripande trafikstrukturen ska fungera
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inom området och samtidigt kopplas samman
med näraliggande områden. Området ska erbjuda
högkvalitativa gång- och cykelvägar som binder
samman Stadsskogen med Alingsås centrum och
andra målpunkter så som Lövekulle och Mjörnstranden. Infrastrukturen ska ha en god koppling
till omgivande delar av staden.
Genom att etappvis bygga ut ny infrastruktur
i takt med att nya områden bebyggs åstadkoms
en avlastning av bland annat Stadsskogsgatan, då
fler körvägar erbjuds för de befintliga områdena.
Troligen kommer en ny gata – ”mellersta Stadsskogsgatan” behöva byggas först, och därefter
Bryngeskogsvägen och en ny förbindelse vid E20
mot Vardsjöområdet.
Genom etappvis utbyggnad kan större investeringar så som utbyggnad av Södra Stadsskogsgatan genomföras senare i tid, när de södra delarna
av Stadsskogen bebyggs.
Samverkan med exploatörer för utveckling av
tomtmark bedöms kunna ske från tidiga skeden
i planläggningen och vid genomförandet av exploateringen. Uppskattningsvis kommer området
inom avgränsningen för planprogram sammantaget inrymma 950 bostäder, varav 700 stycken
planeras på kommunal mark.
Ett samrådsförslag för planprogram förväntas
kunna presenteras under sommaren 2020. Planprogrammet förväntas kunna antas vid årsskiftet
2020/2021.

Verksamhetsområde Norr
I Verksamhetsområde Norr planeras för skiftande
verksamheter i syfte att tillföra attraktionskraft
och fler arbetstillfällen till kommunen. Inriktningen för området är främst industri och logistik
med inslag av handel, kontor och service.
Inom området pågår framtagande av planprogram. Syftet med programmet är att utreda möjligheterna för utbyggnad av befintliga verksamhetsområden i Sävelund, Tokebacka och Bälinge.
Planprogrammet syftar också till att lokalisera
samt utreda behovet av Norra länken. Norra länkens vägsträckning ska fastställas, med utgångspunkt i att avväga funktion mot de ekonomiska

investeringar som skulle krävas för att realisera
utbyggnaden.
Under arbetet med framtagande av planprogram genomförs de nödvändiga utredningar som
ligger till grund för att identifiera vilka ytor som
är lämpliga att bebygga med hänsyn till bland annat markförhållanden, infrastruktur och strandskydd.
Verksamhetsområde Norr bedöms med sitt
geografiska läge intill E20 vara attraktivt för företag och verksamheter som vill etablera sig i kommunen. Vilken slags verksamheter som kan vara
tänkbara i området behöver utredas vidare och
efterfrågan hos marknadens aktörer är en av flera
aspekter som tillför värde till planarbetet. Stor
vikt läggs vid att skapa förutsättningar för redan
etablerade verksamheter som vill expandera eller
verksamheter som av strategiska skäl ser fördelar
med att förflytta sin befintliga verksamhet till
området.
I planarbetet bedöms det fördelaktigt med tidiga markanvisningar för att anpassa planläggningen för de verksamheter som ska etablera sig
i området.
För Verksamhetsområde Norr är utgångspunkten att området ska fungera även utan att
Norra länken byggs. Den bärande infrastrukturen
blir nuvarande E20. När en ny motorväg tas i
bruk omvandlas denna till en regional väg och
kopplas till Bälingemotet, med en ny koppling
i närheten av Bälinge återvinningscentral. Kran-
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gatans förlängning kommer också att ha betydelse mer nordligt läge byggas för att möta upp vid en
för området.
punkt där Norra länken ansluter till VänersborgsEtt samrådsförslag förväntas kunna presenteras vägen.
under sommaren 2020. Planprogrammet förväntas kunna antas under slutet av 2020.
Krangatans förlängning
En ny förbindelse under Västra stambanan melNorra Bolltorp
lan verksamhetsområdena Borgen och Sävelund,
En fortsatt utveckling av Bolltorp möjliggör innebär en överflyttning av trafik från E20 – Väför staden att växa norrut i ett område som re- nersborgsvägen till den nya förbindelsen. Alingsdan idag ligger i anslutning till god infrastruk- ås centrala delar kan därigenom få ett minskat
tur. Området ligger drygt 1,5 km från stadskär- trafikflöde av tunga och miljöfarliga transporter
nan vilket ger goda förutsättningar för gång- och och räddningstjänsten kan få en alternativ körcykeltrafik samt god kollektivtrafikförsörjning. väg. Krangatans förlängning kommer att vara
Bolltorps konstaterade natur- och kulturvärden viktig för verksamheterna i den nordöstra delen
måste beaktas vid utformning och avgränsning av av Alingsås, men kommer också att vara viktig
för eventuellt tillkommande områden kring Tomett eventuellt bebyggelseområde.
Området består av jordbruksmark och prövas tered. Genom att bygga en förbindelse minskar
enligt Miljöbalken, som anger att brukningsvärd även behovet av Norra Länken i närtid.
Genom detaljplanering skapas förutsättningar
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga för att genomföra byggnationen. Parallellt med
samhällsintressen. Detaljplanering av området planläggning pågår samtal med Trafikverket om
skulle medföra ett tillskott av ett hundratal bo- framdrift av deras arbete.
städer.
Tidplanen är beroende av Trafikverkets utredNorra Bolltorp kommer troligen att försörjas ningar och processer och i dagsläget är det inte
av två lokalgator in i området från Kungegårds- möjligt att få ett exakt besked om vilket år bygggatan respektive Bolltorpsvägen, i ett första skede. nation kan ske. Detaljplanen beräknas vara klar
Dessa gator kan kompletteras med en koppling till våren 2021 och byggnation bedöms prelimitill nuvarande Tomteredsvägen, som sedan anslu- närt kunna ske under 2023
ter till Vänersborgsvägen vid nuvarande cirkulation. I ett senare skede kan en ytterligare väg i ett
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Ansvar för planprogram
och detaljplaner kopplade
till tillväxtprogrammet
Kommunfullmäktige beslutade under hösten
2017 att kommunstyrelsen får ansvar för den
övergripande detaljplanebeställningen, som utgör prioriteringsordning för framtagande av detaljplaner. Kommunstyrelsen gavs även rätt att i
samband med detaljplanebeställningen avgöra
om en detaljplan är av strategisk betydelse för
tillväxtprogrammets genomförande som slutligt
ska fastställas i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har bland annat det över-

gripande ansvaret för översiktlig planering av användning av mark och vatten samt utvecklingen
av strategiskt viktiga områden, infrastruktur, bostadsförsörjning samt strategisk lokalplanering av
kommunens verksamhetslokaler.
Det är kommunstyrelsens uppgift att beställa
och säkerställa genomförandet av planprogram
och detaljplaneläggning av strategiskt viktiga områden som är utpekade i tillväxtprogrammet.
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Finansiering av planprogram
och detaljplaner kopplade
till tillväxtprogrammet
För att möjliggöra finansieringen av framtagande
av planprogram och detaljplaneläggning kommer
kommunen använda sig av tomtförsäljningarnas
överskott. Dessa medel ska användas för löpande
stadsplanering.
Kommunen bör ha en resultatnivå som uppgår
till minst fyra procent av skatter och bidrag för
att kunna genomföra tillväxtprogrammet utan att
försätta kommunen i en sämre finansiell situation.
Den övergripande finansieringen av tillväxtprogrammet ska möjliggöras genom en effektiv
exploateringsverksamhet där markförsäljning

delvis ska kunna finansiera investeringar i bland
annat infrastruktur. I takt med att respektive område utvecklas och färdigställs kommer det ställa
krav på ett effektivt exploateringsarbete för att
finansieringsplanen ska vara hållbar.
I dagsläget finns det grova uppskattningar
om storleken på kommande investeringar. När
utredningar, lokaliseringsplaner och planprogram för genomförande av tillväxtprogrammet är
framtagna, kommer en detaljerad kalkyl för respektive investeringsobjekt att kunna tas fram.
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Policy för ekonomistyrning

Antagen av kommunfullmäktige XX, § XX
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Inledning
Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor
omfattning av kommunallagen. Kommunens ekonomiska förvaltning styrs även av
lagen om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR) samt av annan normering och praxis inom
ekonomiområdet.
Detta dokument är överordnat andra ekonomiska styrdokument.
Tillämpningsanvisningar för kommunens policy för ekonomistyrning tas fram av
kommunledningskontoret och återfinns på Kommunportalen.
Alingsås kommun skiljer på skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet.
Till avgiftsfinansierad verksamhet räknas VA-verksamheten och avfallsverksamheten.
Allt övrigt definieras som skattefinansierad verksamhet i dessa riktlinjer.
Policyn berör inte den verksamhet som bedrivs i bolags- eller förbundsform.
Policyn för ekonomistyrning fastställer ramverket för det regelsystem efter vilken
kommunstyrelsens ekonomiska styrning av kommunens verksamhet ska ske.
I Alingsås kommun tillämpas decentraliserad ekonomistyrning vilket innebär en hög
grad av frihet för nämnderna men också ett stort ansvar.
Budget och anslag
Kommunfullmäktige fastställer den budget inom vilken verksamheten ska bedrivas och
alla kostnader täckas.
Kommunfullmäktige beslutar årligen om en budget för Alingsås kommun. Denna
innehåller en rullande treårsplan för den kommunala verksamheten. Detta dokument är
kommunens huvuddokument för att styra verksamhetens inriktning och omfattning. Det
ska innehålla en finansiell plan och de mål kommunfullmäktige beslutar om för
verksamheten.
Nämndernas ekonomiska anslag ska framgå av budgeten. Anslagen som ges på
nettokostnadsnivå är begränsningen för verksamhetens omfattning.
Anslagen är bindande för nämnderna och nämnderna kan inte fritt föra medel mellan
olika anslagsområden. Anslagen fördelas i så kallade kommunbidrag i en tolftedel per
månad för varje år.
Skattefinansierad verksamhet
En nämnd får inte förbruka mer resurser än vad den blivit tilldelad. Nämnden ska
säkerställa att nämndens beslut ryms inom tilldelad budget. Beredskap för
kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom
omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. Principiella ställningstaganden
och ärenden av större vikt ska alltid behandlas av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Nämnden ska besluta om månadsuppföljning enligt tillämpningsanvisningarna till
styrmodellen. Månadsuppföljningen ska expedieras till kommunstyrelsen. Nämnden får
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inte lägga fram en negativ prognos utan att samtidigt vidta åtgärder för en ekonomi i
balans.
Avgiftsfinansierad verksamhet
VA- och avfallsverksamheterna utgör egna balansräkningsenheter och ska särredovisas.
VA- och avfallverksamheterna ska planeras och genomföras inom ramen för taxan, med
målet att eventuella över- eller underuttag ska regleras mot brukarna inom en
treårsperiod. Om det inte finns någon skuld till taxekollektivet att reglera ett underuttag
mot ska underuttaget resultatföras innevarande år. Underuttaget ska täckas inom tre år.
Investeringar
Alingsås kommun särskiljer investeringar utifrån flera olika perspektiv, dels om
investeringen tillfaller avgifts- eller skattekollektivet, dels anledningen till att
investeringen sker.
I normalfallet ska över- respektive underskott på investeringsbudgeten inte uppstå, men
investeringsutrymmet bör prövas vid varje central uppföljning. Generellt sker ingen
överföring till nästa års investeringsbudget.
Finansiering
Medelsförvaltningen i Alingsås kommun hanteras av kommunstyrelsen. Alingsås kommuns
finansförvaltning hanteras utifrån antagna riktlinjer.
Alingsås kommuns centrala finansfunktion ska vara kommunens kontakt mot den
finansiella marknaden och svara för kommunens bankkontakter. Upptagande av lån och
utlåning av pengar får endast ske via den centrala finansfunktionen.
Central hantering av intäkter och kostnader under finansieringens ansvar
Samtliga kapitalkostnader budgeteras och redovisas centralt under finansieringen.
Taxe- och avgiftsnivåer
Samtliga nämnder ska årligen säkerställa korrekt nivå på taxe- och avgiftsnivåer i
kommunen med syfte att självkostnadsprincipen ska gälla.
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Budget 2020-2022
Alingsås kommun

Miljöpartiet de Gröna
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Grön ideologi
Miljöpartiet de gröna är en del av den globala
gröna rörelse som strävar efter en värld där alla
ska kunna leva ett gott liv utan att försämra
förutsättningarna för kommande generationer.
Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens
ramar och med en insikt om vårt beroende av
varandra. Våra livsmöjligheter avgörs av hur väl
vi klarar att leva i samklang med det ekologiska
systemet. En grön samhällsanalys bygger på
en helhetssyn där allt hänger ihop i ett ömsesidigt beroende.
Vår gränslösa solidaritet kan
uttryckas trefaldigt:
•
•
•

Solidaritet med djur, natur och det
ekologiska systemet
Solidaritet med kommande generationer
Solidaritet med världens alla människor

Agenda 2030
FN:s 17 hållbarhetsmål och Agenda 2030
belyser det långsiktiga hållbarhetsarbetet ifrån
tre olika dimensioner som alla är viktiga för att
vi ska kunna bygga en positiv framtid:
Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Dessa tre hållbarhetsdimensioner påverkar och
är beroende av varandra. Detta är också den
struktur vi valt för vårt förslag till budget. Inför
beslutsfattande i olika frågor är det viktigt att
beakta att besluten kommer att vara i samklang
med målen i Agenda 2030.

Alingsås kommuns
vision 2040
"Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i
en levande bygd. Genom nytänkande,
engagemang och tillgänglighet skapar vi
livskvalitet för alla."
Fokusområden






Vackra miljöer
Livskvalitet
Experimentlust
Omställning
Tillsammans
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Ekologisk hållbarhet
Industrisamhällets framväxt har lett till välfärd
och teknisk utveckling, bättre hälsa och längre
livslängd. Vi har på många sätt fått ett bättre liv.
Samtidigt går exploateringen av naturresurserna långt utöver naturens egen återställningsförmåga. Den biologiska mångfalden håller i
snabb takt på att utarmas. Växthusgasutsläpp
i atmosfären, orsakade av människan, leder till
varaktiga klimatförändringar. Många olika typer
av miljögifter hotar vår hälsa och vår miljö. Vår
livsstil i Alingsås och andra delar av Sverige
ger upphov till miljöeffekter långt utanför våra
länders gränser.
Vi måste ställa om våra samhällen så att vi
klarar att leva ett gott liv i framtiden utan att
förstöra möjligheterna för oss själva, människor
i andra länder och kommande generationer.
Denna omställning kräver en effektivare hushållning med naturresurser och en jämnare
fördelning. Vi i de rika länderna måste anpassa
vår konsumtion så att våra ekologiska fotavtryck per person snarast når en globalt hållbar
nivå. För att skydda miljön ska försiktighetsprincipen tillämpas så långt det är möjligt.
Naturens ramar
Naturen fungerar som ett kretslopp. Detta
måste samhället ta hänsyn till och efterlikna.
All verksamhet måste hålla sig inom de ramar
naturen sätter. Vi människor lever på en planet
med begränsade resurser och det sätter gränser för vårt handlande. Mänsklig påverkan är nu
den huvudsakliga kraft som driver stora förändringar i världens miljö. Redan i dag överskrider
vi, eller riskerar att överskrida, naturens ramar
på flera områden. Konsekvenserna av detta
kan bli katastrofala för en stor del av mänskligheten. På sikt kan de förändra själva förutsättningen för liv på jorden.
Vi måste snabbt minimera utsläppen från förbränning av fossila bränslen, för att undvika en
katastrofal temperaturhöjning och försurning
av sjöar och hav. Naturskogar, våtmarker och
andra utsatta vegetationstyper ska återskapas
för att öka den biologiska mångfalden, öka tillgången och kvaliteten på sötvatten och för att
minska läckaget av näringsämnen till sjöar och
hav. Miljöpartiet de gröna vill se ett samhälle
där hushållningen med resurser är så effektiv
och rättvis att
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grundläggande mänskliga behov
kan tillgodo- ses överallt. För att
klara detta måste vi minska
användningen av ändliga resurser,
sluta slösa med energi och material
och i ökad utsträck- ning
återanvända och återvinna. Målet är
slutna kretslopp. Det ger både en
hållbar produktion av
ekosystemtjänster och stärkt
motstånds- kraft, ofta kallad
resiliens, inom mänskliga samhällen
och ekosystem. Vi vill också verka
för minskad användning av plast.

de produkter och miljöer som barn använder
och vistas i måste värnas särskilt.
Klimat
Den pågående och accelererande klimatkrisen
äventyrar vår framtid. Den påverkar inte bara
enskilda människors liv, utan även den globala
ekonomin och överlevnaden för hela nationer.
För att nå klimatmålen krävs att takten i den
miljötekniska utvecklingen ökar. Den totala
energi- och resursförbrukande konsumtionen
måste minska till en hållbar nivå. Det behövs en
politisk omställning som underlättar

Biologisk mångfald
Det gröna engagemanget grundar
sig i insik- ten om vår delaktighet i
och vårt beroende av det
ekologiska systemet. Naturen är
också en plats för rekreation,
skönhetsupplevelser och för ökat
välbefinnande. Respekten för
naturens mångfald är en
grundvärdering i den gröna ideologin. Vi anser att allt levande har
ett egenvär- de oavsett dess nytta
för människan. Naturen bidrar med
ekosystemtjänster, som pollinering
av grödor, luft- och vattenrening
eller fisk- bestånden i våra vatten.
Naturvårdsfrågorna måste få större
tyngd. Våra skyddade arealer är för
små och otillräckliga för att kunna
säker- ställa den biologiska
mångfalden. Skyddet av
hav, skogar, våtmarker, stränder och
flera andra biotoper måste utvidgas
och skärpas. Bruk av skog, vatten
och mark måste kopplas till ett
ansvar för att den biologiska
mångfalden inte ska utarmas.
Rent vatten är en förutsättning för
att kunna bevara den biologiska
mångfalden. För att få sjöar,
vattendrag och hav att tillfriskna
krävs omfattande åtgärder för att
minska utsläpp från transporter,
avlopp, jordbruk och industri.
Miljögifter är i dag ett allvarligt hot
mot såväl människor som natur.
Försiktighetsprincipen måste gälla
vid bedömning av kemikalier, eftersom det kan ta tid innan negativa
effekter blir tydliga. Barn är särskilt
känsliga för många mil- jögifter, och
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en övergång till en mer hållbar livsstil. Genom
att resa mer miljövänligt, handla mer lokalt producerat, äta mer vegetarisk mat, energieffektivisera hemmet och konsumera färre prylar ökar
möjligheterna att leva ett gott liv inom de ramar
miljön sätter.
Försiktighetsprincipen ska vara vägledande
så att vi inte orsakar nya miljöproblem när vi
försöker lösa gamla. Decentraliserad energiproduktion, nya transportvanor och hållbara konsumtionsvanor är några exempel på åtgärder
som är en del av den omställning som vi måste
lyckas med tillsammans. Vi behöver också förbereda oss på de effekter ett förändrat klimat
redan har och kommer att få, såsom häftiga
skyfall och värmeböljor. Dessa kan i sin tur
leda till översvämningar, utslagen elektricitet,
vatten som strömmar bakåt i avloppssystem,
förorenat dricksvatten, förstörda kulturvärden,
trafikhinder, och rasrisker med mera. Klimatanpassningar behövs av fastigheter, infrastruktur
och mycket annat.
Jordbruk och skogsbruk
Jordbruket och skogsbruket behövs för att på
ett hållbart sätt försörja oss med livsmedel och
är viktiga för en god ekonomi och en levande
landsbygd.

Skogen är viktig både för den biologiska mångfalden, som råvara för skogsprodukter och
energi och som rekreationskälla. En levande
skog har lång omloppstid och därför är den
extra sårbar för dålig skötsel och ogenomtänkt
exploatering. Vi anser att en större del av den
svenska skogen behöver präglas av artvariation som ger en långsiktig livskraft. Därför
måste skogsbruket moderniseras genom mer
av hyggesfria avverkningsmetoder och genom
mindre kalhyggen. Särskilt värdefull skog ska
skyddas från avverkning. Det behövs både
större sammanhängande områden och många
mindre områden som undantas från produktionsskogsbruk. Ett sätt att öka skyddet är att
inrätta reservat och andra typer av skyddade
områden.
Djur
Alla djur har ett egenvärde oavsett deras nyttighet för människan. Djurens rätt att bete sig
naturligt och slippa utsättas för lidande kräver
stora förändringar i djurhållningen. Människan
föder upp djur bland annat för att de ska bli
mat, kläder och testare av olika produkters farlighet. Detta innebär ett mycket stort ansvar för
att djuren behandlas väl. Skarpa djurskyddskrav ska bland annat ställas i den offentliga
upphandlingen.

I en värld med ökande befolkning är det av
stor vikt att bevara jordbruksmarken och dess
bördighet. Markpolitiken måste vara långsiktig
och goda jordbruksmarker ska skyddas från
exploatering.
Betade ängs- och hagmarker är viktiga inslag i
landskapet för att bevara den biologiska mångfalden och kunskapen om landets kulturhistoria. Det är inte rimligt att de svenska kraven
för miljön, klimatet och god djurhållning slår ut
svenskt jordbruk och i stället gynnar jordbruk
där miljökraven är lägre och djuren behandlas
sämre. Därför ska vi utjämna konkurrensen genom att upphandla lokalproducerat till offentliga kök, och genom ekonomiska styrmedel som
missgynnar livsmedel som tillverkats under
sämre villkor än vi tillåter i Sverige. Uppfyllande
av miljökvalitetsmålen och hänsynstagande till
djurens behov ska stå i fokus och produktionen
ska bidra till en hög självförsörjningsgrad på
baslivsmedel och foder.
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Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om att bygga ett
samhälle där grundläggande mänskliga
rättigheter respekteras och inga grupper
missgynnas av några formella eller informella
strukturer.
Alla har rätt till ekonomisk trygghet. Samhällets
tjänster ska hålla en hög kvalitet och vara
tillgängliga för alla. Samhällets utveckling måste
styras av bredare mål och mått på livskvalitet
snarare än traditionell ekonomisk tillväxt.
Miljöpartiet vill ge sådana mått en central plats i
politiken. Vi ska ge människor möjlighet till
alternativa livsstilar som är mindre
miljöbelastande.
Social hållbarhet handlar inte bara om trygghet
utan även om livskvalitet. För en god livskvalitet
krävs att vi kan tillfredsställa våra
grundläggande behov. Det kan handla om att ha
ett boende vi trivs med, råd att köpa god och
hälsosam mat samt förutsättningar för att hålla
oss friska och vara delaktiga i samhället.
Mänskliga rättigheter kan bidra med att fylla den
sociala hållbarhetsdimensionen med innehåll
och gränsvärden.
Vi vill att kommunen i ökad grad skall ha en
öppen attityd till de anställdas önskemål om
tjänstgöringsgrad och arbetstidens förläggning.
De strukturella löneskillnaderna mellan kvinnor
och män är inte acceptabla. Fortsatta åtgärder
behövs för att de skall minska.
De globala målen i Agenda 2030, som antogs
av fullmäktige i september 2019 utgör en
utgångspunkt för den sociala hållbarheten:
Utrota fattigdom, säkerställa god hälsa och
välbefinnande, god utbildning för alla, uppnå
jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt, minskad ojämlikhet, hållbara
städer och samhällen, fredliga och inkluderande
samhällen.
Demografiska förändringar
Andelen yngre och äldre ökar mera
än andelen av befolkningen i
arbetsför ålder (ca 20-64 år). Det
innebär att de som ska både ta
hand om och försörja de övriga
proportionellt sett blir färre. De
demografiska förändringarna
innebär både ett fortsatt ökat tryck
på många verksamheter och ett
tryck på omprioritering mellan
verksamheter.

Ett mycket aktivt förbättringsarbete ute i
verksamheterna, är ett måste för att vi ska
klara utmaningen. Digitalisering är ett verktyg
för sådant förbättringsarbete. Det är dock viktigt
att komma ihåg att teknologin har ett begränsat
värde för att lösa människors behov av närhet
och omsorg, men bör användas där den kan
öka välfärden.
Integration och etablering
Kommunen brottas med flera stora utmaningar
som behöver gemensamma lösningar. Liksom
många andra kommuner i landet har vi brist på
kompetens och arbetskraft i vissa
yrkeskategorier, till exempel inom vård- och
omsorg. Samtidigt visar statistik för riket att en
stor andel utrikes födda är utan sysselsättning.
Det är viktigt att kommunen som arbetsgivare
tar ett större ansvar för utbildning, omskolning
och sysselsättning för dessa invånare. En
misslyckad integration leder till negativa effekter
på både den sociala och den ekonomiska
hållbarheten, med segregation och ökade behov
av försörjningsstöd som följd.
Alingsås ska skapa bättre förutsättningar att
använda sig av introduktionsjobb, extratjänster
och traineejobb och bidra till att pressa ned
arbetslösheten ytterligare. Det är viktigt att
tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden för
såväl nyanlända som unga som är födda i
Sverige. Ett led i detta kan vara att införa fler
lärlingstjänster i kommunen.
Barns och ungdomars
synpunkter skall beaktas och
tillvaratas
Våra barn och ungdomar är vår viktigaste
resurs inför framtiden. Vi vill fokusera mer
på barns och ungdomars livsvillkor och göra
dem delaktiga i samhällslivet.
Förebyggande och tidiga insatser i
socialtjänst och skola skall prioriteras för att
undvika att problem blir svårhanterliga och
kostsamma.
FN:s barnkonvention kommer att bli lag
2020. Inför beslutsfattande i frågor som
påverkar barns och ungas liv och
uppväxtvillkor, skall barnperspektivet
belysas och beaktas. Detta skall ske med
hjälp av barnkonsekvensanalyser med
utgångspunkt i de fyra grundpelarna i
Barnkonventionen, barns rätt till lika villkor,
barns rätt att komma till tals, barnets bästa
samt barns rätt till liv och utveckling.
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Ekonomisk hållbarhet
Om mänskligheten ska klara vår tids utmaningar i form av klimatkris, resursbegränsning och
växande ekonomiska klyftor behövs det en ny
ekonomisk politik. En sådan måste utgå ifrån
allt det goda vi kan skapa i jämlika samhällen
som verkar inom naturens begränsningar,
utifrån de livsviktiga funktioner som upprätthålls
av ekosystemen. Ständig ekonomisk tillväxt i
traditionell bemärkelse är inte möjlig på en
planet med begränsade resurser.
När det ekonomiska systemet krockar med
det ekologiska systemet är det ekonomin som
måste anpassas. Det handlar om några självklara principer. Det som är bra för människor
och miljö ska vara billigt, det som är dåligt ska
vara dyrt och det som är alltför skadligt ska
förbjudas. Den ekonomiska politiken ska sträva
efter jämlikhet. Jämlikhet handlar inte om likhet
utan om att ge alla goda möjligheter utifrån
olika förutsättningar.
Ekonomi är läran om hushållning med knappa
resurser. Men i dag beter sig mänskligheten
som om jordens resurser är oändliga. Det är
ett kortsiktigt perspektiv som måste överges.
Det är dags att tänka långsiktigt i Alingsås
kommun. Det skall vi göra genom att prioritera
insatser som förebygger att kostnader uppstår.
Det skall vara ett långsiktigt och systematiskt
förändringsarbete istället för snabba budgetnedskärningar. Allt detta långsiktiga förändringsarbete kan stödjas av att införa sociala investeringsfonder och omställningsfonder. Detta
bör därför utredas och i lämplig form införas
under perioden för att underlätta omställningen
till en mer långsiktig hållbar kommun.
Det vi bygger kommer kanske att finnas i
hundra år. Vi bygger för en annan tid, ett annat
samhälle, ett hållbart samhälle. Att reinvestera
och underhålla den infrastruktur vi redan har för
att bibehålla anläggningarnas värde och funktion, är nästan alltid det minst miljöbelastande
och därmed mest hållbara. Detta skall därför
vara prioriterat vad gäller till exempel bostäder
och VA. Stadsutvecklingen skall främst ske genom nybyggnad i kollektivtrafiknära områden.
Alingsås Energi ska ha ansvar för fiberutbyggnaden i kommunen. Bolaget skall också ha ett
tydligt uppdrag att öka den lokala innovativa
energiproduktionen av förnyelsebar energi.

Den lokala självförsörjningen av energi skall
öka och bolaget skall bli ett av landets enklaste
företag att ansluta sin lokala mikroproduktion
till. FABS och Alingsåshem är viktiga resurser
för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
Det är viktigt hur byggande och renovering sker
och att det görs med framtidens uthålliga och
klimatanpassade teknologi. Bygga för framtiden är absolut prioritet ett för dessa bolag.
Näringslivet
Det lokala näringslivet är en viktig resurs för
ekonomisk hållbarhet. Människors möjligheter
att själva styra sina liv och att förverkliga sina
idéer ger ekonomin dess styrka och förändringskraft Sveriges näringsliv bygger till stor del
sin konkurrenskraft på ett högt kunskapsinnehåll, kompetenta medarbetare, välfungerande
trygghetssystem och en väl utbyggd infrastruktur. Vi ser detta som framgångsfaktorer även i
Alingsås näringsliv.
Alla aktörer i ekonomin har ett ansvar att ta
etiska, sociala och ekologiska hänsyn. Samhällets lagar och spelregler ska uppmuntra detta.
Långsiktighet och balans ska prioriteras före
kortsiktiga vinstintressen. Etiskt företagande
och arbete ska premieras. Vi ser också att
verksamheter byggda på delningsekonomi skall
prioriteras som en väg till resurshushållning.
Vi vill se nya företagsformer inom den sociala
ekonomin. Kooperativ och lokala företagsfonder är ett sätt att låta närsamhället ta del i den
framväxande ekonomin. Vi ska främja framväx
ten av ett grönt, cirkulärt och hållbart näringsliv. Till exempel med fler reparationstjänster,
mer återbruk och bättre återvinning. Det gör vi
också genom en ökad delningsekonomi, bland
annat genom att underlätta för bilpooler och
hyr/låne-cykelsystem. Och så vill vi jobba för
mer cirkulär ekonomi, där allt ifrån biogasproduktion till återbruk ingår.
Vi vill också se en kraftig förbättring av de
svaga delarna av näringslivsklimatet i Alingsås
kommun. Vad gäller kommunens service, långa
handläggningstider, tjänstemäns och politikers
attityder är vi bland landets absolut sämsta
kommuner. Detta måste åtgärdas med kraftfulla insatser. Vi vill se en djup analys av orsaker,
med särskilt fokus på alla Alingsås småföretagare och en jämförelse med hur de bästa
kommunerna gör samt en tydlig åtgärdsplan.
Vi vill också se en strukturerad och utvecklad
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modell för en fortsättning av våra studiebesök
som politiker ute hos företag.
Vårt lokala näringsliv växer starkt och efterfrågar personal med rätt utbildning. Att få ned arbetslösheten är ett arbete som kräver en aktiv
arbetsmarknadspolitik och en näringslivspolitik
som bygger på bättre service och attityd till det
lokala näringslivet.
Vi vill se ökade gemensamma investeringar i
hållbar infrastruktur, klimatanpassningar, bostäder, forskning och utveckling av klimatsmart
teknik. Det lokala kunnandet inom hållbart byggande ska utvecklas till att omfatta kompetens,
innovationer och arbetstillfällen inom långsiktigt
hållbar utveckling, resurshushållning och återanvändning. Genom att bygga upp ett kluster i
Alingsås med lokal kompetensförsörjning, men
också med fokus på hållbar utveckling, kan
vi göra Alingsås kommun och dess näringsliv
ledande inom ny miljöteknik, gröna jobb och
socialt företagande.

När en verksamhet inte fungerar optimalt finns
kvalitetsbristkostnader. Bakomliggande orsaker
kan vara bristande rutiner, onödig administration, otydliga uppdrag, väntetider, felaktiga
analyser eller beslutsstöd, ineffektiva system,
bristande planering, outnyttjade resurser och
mycket annat. Genom förbättringsarbetet kan
onödiga kostnader undvikas. Resultatet av den
kommunala verksamhetens förbättringsarbete
skulle enligt jämförelse med andra kommuner
kunna omfatta så mycket som ca 5 - 25 % av
omsättningen. Under första året förväntas dock
endast ett resultat på minst 0,5% av respektive
nämnd. Resultatet kan yttra sig på olika sätt i
olika delar av verksamheten.
I Bilaga 1 redovisas exempel på förbättringsarbete i andra kommuner med goda resultat.

Gröna investeringar
Kommunens arbete med att investera för ett
hållbart samhälle ska intensifieras. Vi ser behov
av omfattande investeringar för anpassningar till ett förändrat klimat, utrustning som ger
mindre klimatpåverkan, modernare teknik för
kemisk rening i reningsverken, gång- och cykelbroar i trä, lokal energiproduktion, hantering
av förorenade områden, samt inköp av mark för
skydd av känsliga naturområden.
Förbättringsarbete
Förbättringar behövs inom olika områden, det
kan till exempel gälla smartare arbetsprocesser, förenklad administration, och nya typer av
arbetslag som skapar samordningsfördelar. Vi
skapar ett belöningssystem för förbättringsarbetet. Personalen är en resurs i verksamheternas förbättringsarbete.
Vi avsätter därför 2 miljoner kronor för lönebonus till den personal som bidrar till förbättringsarbetet. Vi bedömer att ett tydligt fokus på
förbättringsarbete med koppling till lönebonus
också kan göra kommunen till en mera attraktiv arbetsgivare. Konkurrens är idag hård vad
gäller både att behålla befintlig personal och att
rekrytera ny personal inom bristyrken.
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Prioriterade mål,
styrindikatorer och
kontrollindikatorer
De prioriterade målen stakar ut den politiska färdriktningen för utvecklingen i kommunen. Målen
utgår ifrån de tre hållbarhetsperspektiven och är samtidigt mål för god ekonomisk hushållning ur
ett verksamhetsperspektiv. Utgångsvärde avser senast kända utfall, årtal anges inom (parentes).
Utgångsvärdet är avläst i Kolada den 25 oktober 2016.
De prioriterade målen är övergripande och omfattar hela kommunen. De syftar till att åstadkomma
förändring under treårsperioden. Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som är styrande
för att nå de politiska ambitionerna. Flerårsstrategin kompletteras med kontrollindikatorer som är
viktiga att följa för att veta att Alingsås kommun, både som samhälle och organisation, utvecklas
långsiktigt hållbart.

Prioriterat mål 1

Styrindikator: Fler gångfartsgator i Alingsås centrum
Antal meter gångfartsgata
Adresseras till: Samhällsbyggnadsnämnden,
kommunstyrelsen

Alingsås kommun leder utvecklingen mot ett
ekologiskt hållbart samhälle
Styrindikator: Ökad materialåtervinning
Andel (%) hushållsavfall som återvinns genom
materialåtervinning (inklusive biologisk behandling) (U07414)
Utgångsvärde: (2014) 60 %
Adresseras till: Samhällsbyggnadsnämnden

•
•
•

Styrindikator: Bättre vattenkvalitet i våra
vattendrag
Ytvattnets innehåll av totalfosfor på tre
mätpunkter (Göta Älvs vattenvårdsförbund)
Adresseras till: Miljöskyddsnämnden

•
•

Styrindikator: Ökad andel resor med
kollektivtrafik Antal resor med kollektivtrafik
(stadstrafik + landsbygdstrafik) i Alingsås
Adresseras till: Kommunstyrelsen,
Samhällsbyggnadsnämnden

•

Kontrollindikatorer
Insamlat hushållsavfall i kommunen,
kg/invånare
(U07801)
Utgångsvärde: (2014) 431 kg/inv
Årsmedelvärde av halten
kvävedioxid i Alingsås tätort
Årsmedelvärde av halten bensen
i Alingsås tätort
Medelhalt av miljögifter i avloppsslam
från kommunägda avloppsreningsverk
Ekologiskt odlad åkermark i kommunen,
andel % (N00403) Utgångsvärde:
(2015) 16 %
Total area formellt skyddad natur (ha),
därav i kommunal regi

Styrindikator: Utsläppen av växthusgaser från
den offentliga verksamheten ska minska
Kg CO2-ekvivalenter per år
Adresseras till: Samtliga nämnder, förbund
och bolag
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Prioriterat mål 2

Alingsås kommuns organisation är miljö- och
klimatsmart och på sikt fossilbränslefri
Styrindikator: Ökad förnybar
energiproduktion i kommunal regi
Årlig kommunägd solel (MWh), vindel (MWh),
biogas (MWh), fjärrvärme (%)
Adresseras till: Fabs AB, Alingsås Energi Nät
AB, AB Alingsåshem,
Samhällsbyggnadsnämnden
Styrindikator: Minska fossila drivmedel
Inköpt drivmedel till kommunens fordon, Bensin (l), Etanol (l), Diesel (l), Fordonsgas (kg),
El (kWh)
Adresseras till: Samhällsbyggnadsnämnden

•

•
•
•
•

Kontrollindikatorer
Byggnader, andel fjärrvärme som är
förnybar eller restvärme, exkl. el,
enligt EES (%) (U00465) Utgångsvärde:
(2014) 100 %
Byggnader, andel förnybar el enligt EES
(%) (U00466) Utgångsvärde: (2014)
100 %
Byggnader, andel förnybar energi samt
restvärme enligt EES (%) (U00464)
Utgångsvärde: (2014) 100 %
Växthusgasutsläpp från kommunens
fordon
Antal kommunala upphandlingar som
innehåller krav på miljö- och
klimathänsyn

Styrindikator: Fler laddstolpar i kommunen
Kommunala laddstolpar för elfordon
Adresseras till: Samhällsbyggnadsnämnden,
Alingsås Energi Nät AB
Styrindikator: Större andel ekologisk mat
Andel (%) ekologisk mat i kommunens verksamhet (U07409)
Utgångsvärde: (2013) 19 %
Adresseras till: Barn- och ungdomsnämnden,
Kultur- och utbildningsnämnden,
Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden
Styrindikator: Köttkonsumtionen skall
minska Kronor och mängd (kg) kött inköpt till
kommunal verksamhet per invånare och år.
Fördelat på nöt, gris, kalkon och kyckling
Adresseras till: Barn- och ungdomsnämnden,
Kultur- och utbildningsnämnden,
Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden
Styrindikator: Andel närproducerad (inom
Västra Götaland) mat i kommunal verksamhet
Kronor och mängd (kg) närproducerat till
kommunal verksamhet per invånare och år.
Adresseras till: Barn- och ungdomsnämnden,
Kultur- och utbildningsnämnden,
Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden
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Prioriterat mål 3

I Alingsås kommun finns goda möjligheter till
arbete och företagande
Styrindikator: Andelen delade turer ska
minska Andel delade turer (egen mätning)
Adresseras till: Vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden
Styrindikator: Andelen timanställda ska
minska Andel timanställda (egen mätning)
Adresseras till: Vård- och omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och
socialnämnden
Styrindikator: Bättre service till företagare
Företagsklimatet totalt, Insikt/ÖJ Nöjd-kundindex (U07451)
Utgångsvärde: (2014) 62 %
Adresseras till: Kommunstyrelsen, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Styrindikator: Bättre företagsklimat
Företagarnas omdöme av företagsklimatet i
kommunen, Svenskt Näringsliv ranking 1-290
Adresseras till: Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Styrindikator: Färre arbetslösa ungdomar
Andel (%) av befolkningen 16-24 år som är arbetslösa (N00928) Utgångsvärde: (2015) 5.5 %
Adresseras till: Socialnämnden, utbildningsnämnden
Styrindikator: Andelen anställda med egen
önskad tjänstgöringsgrad skall öka. Egen
mätning (%) Adresseras till: Samtliga
nämnder
och
bolag.

Styrindikator: Arbetslösheten skall minska
N00931: Långtidsarbetslöshet 25-64 år i
kommunen, andel (%)
N00932: Långtidsarbetslöshet 16-24 år i
kommunen, andel (%)
Medborgarnas bedömning av arbetsmöjligheterna i Alingsås kommun, NRI* N00914: Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
Medborgarnas bedömning, frågor till personer
med funktionsnedsättning, gällande
arbetsmöjligheter
Adresseras till: Kultur- och utbildningsnämnden

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Styrindikator:
Kostnaderna
försörjnings- stöd skall minska
N02904: Invånare 0-19 år i
ekonomiskt utsatta hushåll, andel
(%)
N31810: Hushåll med ekonomiskt
bistånd som erhållit bistånd i 10-12
månader under året, andel (%)
Adresseras till: Socialnämnden,
Kultur- och utbildningsnämnden

för

•

Kontrollindikatorer
Andel (%) gymnasieelever som är etablerade
på arbetsmarknaden 2 år efter avslutad
gymnasieutbildning (N17430)
Andel (%) unga vuxna (18-24 år) med
ekonomiskt bistånd (U31804) Utgångsvärde:
(2014) 6,3 %
Andel (%) av deltagare vid kommunens
arbetsmarknadsverksamhet som gått vidare
till arbete (U40406) Utgångsvärde: (2015) 89 %
Andel (%) av deltagare vid kommunens
arbetsmarknadsverksamhet som gått vidare till
studier (U40409)
Utgångsvärde: (2015) 24 %
Avvikelse från förväntat värde, förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga
(flyktingar) 20-64 år, andel (%) (N00486)
Utgångsvärde: (2014) 2.8 %
Självförsörjningsgrad (%)
Antal ungdomar i kommunens feriejobb
Tillgänglighet till arbetsmarknad
(Alingsås kommun som arbetsgivare) för
personer med funktionsnedsättning,
andel (%) av maxpoäng (U40445)
Utgångsvärde: (2015) 44 %
Antal nyregistrerade företag i kommunen per 1000/invånare (N00941)
Utgångsvärde: 5,4 (2015) 1000/inv
Antal kommunala upphandlingar som
innehåller krav på social hänsyn
Andel som själva väljer sin
tjänstgöringsgrad %
Antal anställda med lönestöd, uppdelat
per nämnd
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Prioriterat mål 4

I Alingsås kommun använder vi resurserna
effektivt för ekonomisk hållbarhet

•

•

•

•

Styr- och kontrollindikatorer
Ekonomiskt resultat ska
uppgå till minst 2 procent av
skatteintäkter och generella
statsbidrag.
Årets investeringar i
skattefinansierad
verksamhet bör
självfinansieras genom
resultat och avskrivningar.
Nettokostnaderna bör inte
öka snabbare än summan
av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Soliditeten inklusive
pensionsförpliktel- ser bör
inte understiga 20 procent.
Adresseras till:
Kommunstyrelsen

Prioriterat mål 5

I Alingsås kommun bygger välfärden på god
service, tillgänglighet och engagerade
medarbetare
Styrindikator: Nöjda
medarbetare Nöjd-medarbetarindex (eget mått)
Adresseras till: Samtliga nämnder och bolag,
exklusive valnämnd och överförmyndarnämnd

Styrindikator: Fler digitaliseringslösningar som skapar
värde för kommuninvånarna eller minskar kostnaderna för
kommunen Digitaliseringslösningar i kommunala verksamheter
Adresseras till: Samtliga nämnder

•
•

•
•

•
•

•

•

Kontrollindikatorer
Andel (%) som får svar på e-post inom
två dagar (U00412) Utgångsvärde:
(2015) 69 %
Andel (%) som tar kontakt med
kommunen via telefon som får ett direkt
svar på en enkel fråga (U00413)
Utgångsvärde: (2015) 43 %
Andel (%) som upplever ett gott
bemötande vid kontakt med kommunen
(U00414) Utgångsvärde: (2015) 100 %
Medborgarnas bedömning av
möjligheterna till kontakt med
kommunen, Nöjdinflytande- index
(U00419) Utgångsvärde: (2015) 49
%
Bemötande i hemtjänsten – mycket/
ganska nöjda, andel % (U21504)
Utgångsvärde: (2015) 98 %
Bemötande i särskilt boende
äldreomsorg – mycket/ganska nöjda,
andel % (U23520)
Utgångsvärde: (2015) 96 %
Fysisk tillgänglighet till allmänna,
lokaler, offentliga platser för personer
med funktionsnedsättning, andel % av
maxpoäng
Personalkontinuitet antal vårdare i
hemtjänst per 14 dagar (KkiK)

Styrindikator: Minska
sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron (eget mått)
Adresseras till: Samtliga nämnder och bolag,
exklusive valnämnd och överförmyndarnämnd
Styrindikator: Nöjda medborgare
Medborgarnas bedömning av kommunens
verksamheter helheten, Nöjd-medborgar-index
(U0040)
Adresseras till: Samtliga nämnder och bolag
Styrindikator: Bättre bemötande och
tillgänglighet
Medborgarnas bedömning av bemötande
tillgänglighet,
Nöjd-medborgar-index
och
(U00400) Utgångsvärde: (2015) 57 %
Adresseras till: Samtliga nämnder och bolag
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Prioriterat mål 6

I Alingsås kommun kan alla växa och leva i en
trygg och utvecklande miljö

•

Styrindikator: Tryggare Alingsås
Medborgarnas bedömning av tryggheten i
Alingsås kommun, Nöjd-region-index (U00405)
Utgångsvärde: (2015) 61 %
Adresseras till: Samtliga nämnder och bolag,
exklusive valnämnd och överförmyndarnämnd

•

Styrindikator: Nöjda elever
Elevernas nöjdhet med skolan, helheten, Nöjdkund-index (GR-enkät grundskola åk 2, 5 och 8
samt gymnasiet åk 2)
Adresseras till: Barn- och ungdomsnämnden,
kultur- och utbildningsnämnden

•

Styrindikator: Bättre psykisk hälsa
U01405: Invånare 16-84 år med bra självskattat
hälsotillstånd kommun, andel (%) U01406: Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande kommun, andel (%) N00957: Ohälsotal,
dagar
Antal självmord /10000
Adresseras till: Barn- och ungdomsnämnden,
kultur- och utbildningsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden, socialnämnden
Styrindikator: Missbruk av alkohol och
droger skall minska
Resultat av årlig drogvaneundersökning bland
skolungdomar
Antal unga under 20 år med missbruk
Adresseras till: Socialnämnden

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrollindikatorer
Antal genomförda barnkonsekvensanalyser inför beslut som berör barn
och unga (egen mätning)
Elevernas bedömning av trygghet i åk 5
och åk 8, andel % (U15502, U15509)
Utgångsvärde: (2015) 95 %
Utgångsvärde: (2015) 93 %
Elevernas bedömning av trivsel och
trygghet i åk 2 gymnasiet, andel %,
(GR-enkät)
Elever i åk 6 och åk 9 som uppnått
kunskapskraven i samtliga ämnen,
andel % (N15489, N15418)
Utgångsvärde: (2015) 81 %
Gymnasieelever med grundläggande
behörighet till universitet eller högskola,
andel % (N17409)
Utgångsvärde: (2014) 72 %
Antal inskrivna barn per årsarbetare,
förskolan
Antal inskrivna barn per avdelning,
förskola
Andel (%) årsarbetare med pedagogisk
högskoleutbildning, förskolan
Antal inskrivna elever per
årsarbetare, fritidshem
Antal inskrivna elever per avdelning,
fritidshem
Andel (%) årsarbetare med pedagogisk
högskoleexamen, fritidshem
Antal elever per lärare
(heltidstjänst), grundskola uppdelat
på F-3, 4-6 och 7-9
Andel (%) lärare med pedagogisk
högskoleexamen, grundskola
Andel (%) integrerade
elever, grundsärskola
Antal elever per lärare
(heltidstjänst), grundsärskola
Antal elever per lärare
(heltidstjänst), gymnasieskola
Antal boendedygn i bistånd som avser
boende/ vård för vuxna missbrukare, antal/invånare 21-64 år (N35801)
Antal barn i externa HVB-hem
Antal barn i egna HVB-hem
Antal barn i familjehem
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Prioriterat mål 7

Prioriterat mål 8

Styrindikator: Större påverkan
från medborgare.
Medborgarnas bedömning av möjligheterna till
påverkan i kommunen, Nöjd-Inflytande-Index
(U00408)
Utgångsvärde: (2015) 43 %
Adresseras till: Samtliga nämnder och bolag
exklusive överförmyndarnämnden

Styrindikator: Bättre bostadsutbud
Medborgarnas nöjdhet med bostäder i kommunen, Nöjd-region-Index (U07406)
Utgångsvärde: (2015) 54 %
Adresseras till: Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, vård- och
omsorgsnämnden, AB Alingsåshem

I Alingsås kommun utvecklar vi samhället
tillsammans

•
•

•

•
•
•

•

•

Kontrollindikatorer
Delaktighetsindex, andel (%) av
maxpoäng (KKiK)
Medborgarnas bedömning av
förtroende för kommunen, Nöjd
Inflytande-Index (U00407)
Utgångsvärde: (2015) 48 %
Medborgarnas nöjdhet med att bo och
leva i kommunen, Nöjd-Region-Index
(U00402)
Utgångsvärde: (2015) 68 %
Antal genomförda medborgardialoger
(egen mätning)
Antal genomförda barnkonsekvensanalyser innan beslut i nämnder
(egen mätning)
Delaktighet i utformning av genomför andeplan, särskilt boende för äldre
och korttidsboende, andel %
(U20444) Utgångsvärde: (2014) 100
%
Delaktighet i utformning av
genomförandeplan, hemtjänst
äldreomsorg, andel %
(U21453) Utgångsvärde: (2014)
99 %
Antalet medborgarinitiativ
(egen mätning)

I Alingsås kommun finns attraktiva
boendemöjligheter för alla

Styrindikator: Fler hyresrätter
Antal färdigställda hyresrätter under året (egen
mätning)
Adresseras till: Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, AB Alingsåshem
Styrindikator: Mer bredband
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av befolkningen % (N07900) Utgångsvärde:
(2015) 55 %
Adresseras till: Alingsås Energi Nät AB, kommunstyrelsen

•

Kontrollindikatorer
Fördelning av bostäder, antal/1000
invånare
- Hyresrätter (N07901)
Utgångsvärde: (2015) 177 antal/1000 inv
- Bostadsrätter (N07902)
Utgångsvärde: (2015) 66 antal/1000
inv
- Äganderätter (N07903)
Utgångsvärde: (2015) 216 antal/1000 inv
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Prioriterat mål 9

I Alingsås kommun finns ett rikt och
stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv
Styrindikator: Bättre kulturverksamhet
Medborgarnas nöjdhet med kommunens
kulturverksamhet, Nöjd-Medborgar-Index
(U09401) Utgångsvärde: (2015) 58
Adresseras till: Kultur- och
utbildningsnämnden
Styrindikator: Bättre fritids- och
föreningsutbud. Medborgarnas nöjdhet med
kommunens fritids- och föreningsutbud, NöjdRegion-Index (U09408) Utgångsvärde: (2015)
67
Adresseras till: Kultur- och utbildningsnämnden

•

•
•
•

Kontrollindikatorer
Elever 7-15 år som deltar i musik- eller
kulturskola som andel av invånare,
andel % (U09810)
Utgångsvärde: (2015) 27
Deltagartillfällen i idrottsföreningar,
antal/inv 7-12 år (U09801)
Utgångsvärde (2015) 37
Deltagartillfällen i idrottsföreningar,
antal/inv 13-16 år (U09802)
Utgångsvärde: (2015) 47
Deltagartillfällen i idrottsföreningar,
antal/inv 17-20 år (U09803)
Utgångsvärde: (2015) 19

Styrindikator: Bättre idrotts- och motionsanläggningar. Medborgarnas nöjdhet med
kommunens idrotts- och motionsanläggningar,
Nöjd-Medborgar-Index (U09406)
Utgångsvärde: (2015) 61
Adresseras till: Kultur- och
utbildningsnämnden, Fabs AB
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Nämndernas
huvuduppdrag

och exploateringsverksamhet. Kommunstyrelsen ska ha en
drivande och uppföljande roll för förbättringsarbetet i hela
den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar
för riktlinjer, processer och fördelning av de 2 miljoner
kronor som avsatts för lönebonus till de anställda som
bedriver ett framgångsrikt förbättringsarbete.

Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och
grundsärskola. Barn- och ungdomsnämndens
vision är ”lust att lära”.

Nämnden erhåller en resursförstärkning med 13,9
miljoner kr för jämställda löner, upphandling,
lönebonusar för förbättringsarbete, förstärkning av
ekologisk och social hållbarhet, samt utvecklingsarbete/
förbättringsarbete/digitalisering, se bilaga 2.

Verksamhetens övergripande mål är att alla
barn och elever ska nå målen för utbildningen.
Förskolan och skolan ska utgå från individuella
och lokala förutsättningar, barnen och eleverna
ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, kön och social
eller ekonomisk bakgrund.
Nämnden erhåller särskilda satsningar för
förstärkning av elevhälsa för förebyggande av
psykisk ohälsa omfattande utökning av kommunbidraget med 1 miljoner kr, samt 0,3
miljoner kr för införande av olycksfallsförsäkring,
se bilaga 2.
Maten som serveras i verksamheten skall vara
ekologisk, närproducerad och enligt svensk
djurskyddslagstiftning.
Uppdrag till nämnden 2020 - 2022
•
Nämnden ska ta fram och
verkställa en handlingsplan för
ökad kontinuitet för
läraruppdraget.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens verksamhet är indelad i
två delar: ledningsuppdraget samt produktionsuppdraget. I ledningsuppdraget ingår ett
övergripande ansvar för hela kommunkoncernen. Styrelsen har ett övergripande ansvar
för kommunens styrmodell. Styrelsen skall ha
uppsikt över samtliga nämnders och bolags
verksamhet samt svara för koncernens och
kommunens samlade ekonomi-, finans-, personal- och planeringsverksamhet samt annan
administration. Kommunstyrelsen skall kontinuerligt utvärdera kommunkoncernens samlade
verksamhet och verka för att de gemensamma
resurserna används så effektivt som möjligt.
Styrelsen är också kommunens samordnande
och verkställande organ för markfrågor

Kultur- och utbildningsnämnden
Nämndens uppgifter omfattar gymnasieskola
och kommunal vuxenutbildning inklusive
gymnasiesärskola och särskola för vuxna.
Nämnden ansvarar för uppdragsutbildning,
svenskundervisning för invandrare samt
allmänna invandrarfrågor samt numera även för
arbetsmarknadsåtgärder för personer utanför
den reguljära arbetsmarknaden. Nämnden är
också kommunens samordnande och
verkställande organ för kultur- och
fritidsverksamhet. Nämnden verkar för ett rikt
och varierat kultur- och fritidsliv. Genom
delaktighet och samverkan kan nämnden skapa
förutsättningar för en god folkhälsa samt
motverka social, ekonomisk och kulturell
segregation. Den prioriterade målgruppen är
barn, unga och utrikes födda. Nämnden skall
genom dialog med kommunens övriga aktörer,
civilsamhället, det lokala föreningslivet och
folkbildningsförbunden stödja, utveckla och
samverka för det goda livet. Kulturen och
idrottsrörelsen är viktiga arenor för integration
och mångfald.
Nämnden har i de senare delarna att stödja,
informera samt följa upp övriga nämnders
arbete.
Verksamheten ska ha en tydlig miljöprofil.
Samarbetet med grundskolan bör utvidgas för
att undvika kunskapsluckor, göra en god
överlämning av elever och bättre kunna förutse
behovet av extra stöd. Nämnden ska också
samverka med övriga kommunorganisationen
och näringslivet i syfte att ge eleverna insyn i
och erfarenhet av olika yrken.
Det viktigt att särskilt beakta nyanländas och
övriga utrikes föddas behov av kultur- och
idrottsaktiviteter. Även äldres behov bör
uppmärksammas, till exempel genom bidrag till
kurser och föreningsaktiviteter.
Nämnden erhåller en ekonomisk förstärkning

Sida 110 av 174

om 4,5 miljoner kr för feriejobb, AME
och Parkbadet, se bilaga 2.
Uppdrag till nämnden 2020 - 2022
Nämnden ska initiera ett
•
biblioteksbaserat projekt för
lässtimulerande åtgärder, riktat till
barn från sex månader upp till 12
år, i samverkan med barn- och
ungdomsnämnden, socialnämnden och frivilligorganisationer.
•
Satsningar skall göras på ökad sysselsättning för
flyktingar, i sam-verkan med andra nämnder och
externa aktörer.
Miljöskyddsnämnden
Miljöskyddsnämnden fullgör
kommunens upp- gifter inom
miljöhälsoskydds- och livsmedelsområdena samt de övriga uppgifter
som enligt lag skall fullgöras av den
kommunala nämnden inom miljöoch hälsoskyddsområdet. Miljöskyddsnämnden ska bedriva ett
kraftfullt förebyggande miljö- och
hälsoarbetet. Nämndens resurser
förstärks med 2,8 miljoner kr för
enskilda avlopp, förebyggande
miljöarbete, reservatsbildning och
förorenade områden, se bilaga 2
•

Uppdrag till nämnden 2020 - 2022
Öka arealen och antalet områden
med skyddad natur

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör
kommunens uppgifter inom planoch byggområdet och är
samordnande och verkställande
organ för trafik, parker, allmän
platsmark och skötsel av
tätortsnära natur.
Samhällsbyggnadsnämnden är
också huvudman för de allmänna
VA-anläggningarna och för
kommunens avfallshantering.
Nämnden har stor betydelse för hur
markresurser inom kommunen tas i
anspråk och för hur nya
bostadsområden gestaltas. I
Alingsås kommun ska
samhällsplaneringen genomsyras

av en helhetssyn som sätter den ekologiska
och sociala hållbarheten i centrum. Kommunen
ska minska sin negativa klimatpåverkan genom
en hållbar stadsplanering.
Åkermark är en ändlig resurs som behövs för
livsmedelsproduktion och ska därför inte
bebyggas. Planering av nya områden ska
därför i första hand ske på redan exploaterad
mark, men samtidigt som staden förtätas med
mer centrala boenden är det viktigt att bevara
gröna ytor i centrum. Byggnation ska ske på ett
yteffektivt, resurseffektivt och klimatsmart sätt.
Det behövs omfattande investeringar i
energieffektivisering och klimatanpassning av
befintlig bebyggelse och bättre förvaltning av
ekosystemtjänster. Grönytor är viktiga för både
miljön och människors hälsa, fysisk såväl som
psykisk. Grönytor måste därför vara en naturlig
del av staden. I Alingsås kommun ska
människor med lätthet kunna röra sig till fots
och med cykel, därför krävs omfattande
utbyggnad av gång och cykelbanor i
kommunen.
En levande landsbygd erbjuder attraktiva
livsmiljöer med god möjlighet till kommunal
service, närhet till friluftsliv och rekreation . Alla
invånare i kommunen ska ha tillgång till ett väl
utbyggt kollektivtrafiknät. En utbyggd och
välfungerande infrastruktur är nödvändig för att
hela kommunen ska leva.
Bredbandsutbyggnad är av avgörande
betydelse för en levande landsbygd.
Nämnden erhåller en resursförstärkning om 2,8 miljoner kr
för FÖP, bygglovsprocess, naturreservat med mera, se
bilaga 2.
Socialnämnden
Socialnämnden ansvarar för kommunens socialtjänst inom
individ- och familjeomsorg. Socialnämnden ger insatser i
form av råd, service och stöd till barn, ungdomar, vuxna
samt familjer. Socialnämnden har också ansvaret för
ensamkommande barn och unga.
Nämndens verksamhet har en betydande påverkan på
kommunens ekonomi, eftersom nämnden måste följa den
lagstiftning som finns om medborgarnas rätt till bistånd och
barns rätt till trygga och säkra uppväxtförhållanden.
Socialnämndens förebyggande verksamhet är viktig för att
åstadkomma social och ekonomisk hållbarhet i kommunen.
Vi förstärker det förebyggande arbetet med 10,7 miljoner
kr, se bilaga 2.
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Uppdrag till nämnden 2020 - 2022
Bevara och stärk de
•
förebyggande och väl fungerande
insatser som redan finns
•
•

Ökad samverkan med andra
verksamheter skall främjas där så är
möjligt.
Insatser för att förebygga
våld i nära relation och
hedersvåld, samt för att
stödja personer som
utsatts för detta, skall
fortsätta och stärkas.

Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens
målgrupper är personer över 65 år,
människor med demens, människor
som behöver hemsjukvård eller
hemtjänst, personer med fysisk eller
psykisk funktionsnedsättning samt
människor i livets slutskede.
Vård- och omsorgsnämnden
ansvarar även för de personer över
65 år som inte är självförsörjande
och som har sitt boende ordnat via
nämnden.

Vi förstärker personalstyrkan med en
ekonomisk satsning på 5 miljoner kr, se bilaga
2.
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Uppdrag till nämnden 2020 - 2022
Fortsatt utbyggnad av särskilt boende, men
även av seniorboende och så kallat
trygghetsboende, dvs lättillgängligt boende
med en lägre servicegrad
Personer med behov av palliativ vård ska ges
möjlighet till hospicevård
Äldreboenden ska byggas med god tillgänglighet till
trädgård eller grönområde
Kulturutbudet på våra boenden ska
utökas i samverkan med
föreningslivet och andra aktörer
Kosten på äldreboenden skall
tillagas så nära konsumenterna som
möjligt och ha hög kvalitet genom
högre andel ekologiska och
närodlade råvaror än nu
Antalet delade turer för vård- och
omsorgspersonal skall minska
Fortsatt satsning på rätt till heltid, med möjlighet till
deltid.
Personaltäthet ska öka inom den kommunala
hemtjänsten
Fortsatta satsningar på fortbildning av personal ska
genomföras

Vård- och omsorgsnämnden har
numera ansvaret för
myndighetsutövning och insatser
enligt LSS, Lag om stöd och service
till personer med
funktionsnedsättning, sedan
verksamheten flyttats från
socialnämnden. Detta är också en
verksamhet som har mycket stor
påverkan på kommunens ekonomi,
eftersom det är svårt att i förväg veta
vilka behov som uppstår.

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden handhar och beslutar,
med den begränsning som anges i 3 kap 9 §
i kommunallagen (1991:900), i ärenden som
enligt lag eller annan författning ankommer på
överförmyndarnämnd samt handhar de uppgifter i övrigt avseende överförmyndarväsendet i
kommunen, som är att hänföra till förvaltning
och verkställighet.

Människor ska kunna åldras med
värdighet i vår kommun och ha ett
bra liv. Vår gröna människosyn
innebär att samhället har ett stort
ansvar att möta varje människas
behov och låta hen få den plats i
samhället som hen har möjlighet att
ta. Gruppen äldre förväntas öka
påtagligt kommande decennier och
därmed också gruppen, som
behöver stöd i hemmet och i särskilt
boende med tillgång till vård.

Nämnden erhåller en resursförstärkning med
0,5 miljoner kr, se bilaga 2.

Samarbete med andra kommuner ska ske för
att tillvarata kunskap och kompetens på
olika områden och samtidigt effektivisera handläggningen. För att gode män och förvaltare
skall göra ett bra jobb skall det säkerställas att
de har adekvat utbildning.
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Ekonomi
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Bilaga 2 redogörs för ekonomiska principer och vilka poster som ingår i
driftsbudgeten.
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Tillväxtprogram 2020-2029
Principer för tillväxtprogram Tillväxtprogrammet utgår från genomförandet av översiktsplanens mål ur ett tioårsperspektiv. Syftet med tillväxtprogrammet är att ta ett samlat grepp med ett
kommunalt koncernperspektiv på vilka investeringar som kommunen avser göra. Tillväxtprogrammet
årligen och varje enskilt projekt ska beslutas separat innan projektet startas. Tillväxtprogrammets
utgångspunkt är att sträva efter en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.
Förtätningar i staden
Ett stort antal förtätningsprojekt pågår i Alingsås stad. Det kan vara större projekt men också små projekt som
vardera innehåller endast ett fåtal bostäder. Vid förtätning är det särskilt viktigt att beakta vissa miljöförhållanden
såsom luftkvalitet, buller. Och att grönytor inte byggs bort.
Stadsskogen
Parallellt med satsningen att förtäta staden är Stadsskogen det stora volymområdet för nytt
bostadsbyggande. Området öppnades upp för ca 10 år sedan, där kommunen investerade i en tillfartsled,
Stadsskogsgatan, samt skola och förskolor. Karaktären på området är ”stad i skog” där en medvetet mycket
blandad bebyggelse anpassas till naturens villkor. Fortsatt utbyggnad innehåller ca 500 bostäder i norra
delen,senare kompletterad med ytterligare 500 bostäder i den sydligare delen. För att området i sin helhet
ska få goda kommunikationer är anläggandet av en södra stadsskogenlänk mot lokalväg och E20
nödvändig.
A+/Lyckan
I centrala Alingsås stad finns A+/Lyckan som är ett potentiellt omvandlingsområde i anslutning till Alingsås
station. I området kan eventuellt upp mot 800-900 bostäder och ca 50 000 - 60 000 kvm verksamhetsyta
byggas.
Mjörnstranden
Med Mjörnstranden finns möjlighet att skapa ett attraktivt område med satsning på strandpromenad, utökad marina, modern campingplats med restaurang, med mera. Eventuell
byggnation ska vara av mindre omfattning.
Östra Ängabo
Området ligger i sydöstra Alingsås, på en höjdplatå ovanför befintliga bebyggelsen i gamla
Ängabo. Ett detaljplanarbete genomfördes under 2010-11, men lades åt sidan innan fastställelse.
De planskisser som upprättats för området innehåller en ny genomfartsgata
som utgör axeln i området och binder samman Ängabo centrum med Marydsvägen. Drygt 300
bostäder kan byggas längs denna gata inom området i en blandad bebyggelse med både
flerbostadshus närmast Ängabo Centrum och småhusbebyggelse längre upp. Korsning med väg
180 (Boråsvägen) kräver på grund av ökad trafikbelastning ombyggnad till cirkulationsplats.
Verksamhetsområden
En ny analys ska göras över vilka möjliga verksamhetsområden som kan erbjudas i kommunen.
Det är viktigt att kommunen erbjuder verksamhetsmark till näringsidkare och andra organisationer
som vill etablera sig eller utöka sin verksamhet i Alingsås. Det är också viktigt att inte åkermark
eller känslig natur tas i anspråk
Områden som inte ska bebyggas
Ett antal områden; Norra Bolltorp, Tomteredsfälten och Rothoffskärr kommer inte att vara föremål
för utveckling inom Tillväxtprogrammets tioårsperiod, då jordbruksmark och annan mark med
natur- och friluftsvärden med mera inte ska bebyggas.
Infrastrukturinvesteringar som inte ska göras
Norra Länken och Södra Länken är investeringar som beslutats i tidigare planer. Dessa ska inte
verkställas. Någon Överdäckning av E20 ska inte heller göras.
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Utveckling utanför Alingsås tätort: Bjärke och Hemsjö
De båda landsbygdsdelarna Bjärke och Hemsjö är två viktiga utvecklingsområden. De har helt olika
karaktär och behöver därför olika framtidssatsningar. Som huvudmodell gäller dock samma princip
om en robust huvudort i respektive område: Sollebrunn i norr, Ingared i söder. Här bör
huvudsatsningen ligga, av typ bostadsbyggande, kommunal service, kollektivtrafik, med mera. Med
utgångspunkt från dessa basorter kan sedan utvecklingsprojekt
breda ut sig till övriga landsbygdsdelar. Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2016 att
utvecklingsplaner ska tas fram för den norra och södra kommundelen. Utvecklingsplanerna kommer
att vara viktiga styrdokument som vägleder utvecklingen av norra och södra kommundelen.
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Bilaga 1
Exempel på
förbättringsarbete i
andra kommuner
Tranås Kommun
Socialtjänsten har gett all personal grundutbildning i förbättringsarbete, utbildat och avsatt tid
för coacher, arbetat i projektform på internat,
och arbetat med ständiga uppföljningar och utvärderingar. Resultatet har blivit bättre arbetsmiljö och trivsel, samtidigt som kostnaderna
minskat med 23% i delar av verksamheten.
Referens:
christel.esbjornsson@tranas, 014069500
Vara kommun
Kommunen har arbetat med Lean och värdeflödeskartor som hjälper till att identifiera tidsoch energitjuvar. Varje kartläggning har omfattat 8 deltagare från berörd verksamhet. Varje
kartläggning har i genomsnitt frigjort ca 28%
arbetstid inom äldrevården.
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Bilaga 2
Redogörelse för
ekonomiska principer
och poster som ingår i
driftsbudgeten
Huvudprinciper
Oförändrad skattesats.
Överskottsmål/resultat ca 2% enligt SKL:s rekommendation.
Resultat av förbättringsarbete på 0,5% för nämnderna (minskad uppräkning mot tidigare beslutad
ram).
Uppräkning på nämnderna för år 2020 är 2,5% för löneökningar och generella prisökningar.
För åren 2021 och 2022 gör uppräkning med 2% per år. Denna uppräkning kommer att omprövas i
samband med kommande års budgetprocess.
Socialnämnden
Tidiga insatser avd Unga 4,8 Mkr satsas permanent.
Tidiga insatser avd Vuxen 1,2 Mkr satsas permanent.
Ledning och administration 2,0 Mkr satsas permanent.
Inhyrd personal och konsulter 2,2 Mkr satsas permanent.
Kompetensutveckling 0,5 Mkr satsas permanent.
Vård- och omsorgsnämnden
Personalförstärkning 5 Mkr satsas permanent.
Barn- och ungdomsnämnden
Elevhälsa – permanent satsning för förebyggande av psykisk ohälsa 1,0 Mkr
Olycksfallförsäkring – permanent satsning på 0,3 Mkr, om beslut om införande tas hos Barn- och
ungdomsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Feriejobb – satsning med 1,5 Mkr tillfälligt
Satsning AME 2 Mkr permanent
Drift Parkbadet– resursförstärkning för säkerhet 1,0 Mkr permanent
Samhällsbyggnadsnämnden
Fördjupade översiktsplaner, för förtätningar i staden – 1 Mkr 2020 som tillfällig resursförstärkning
Snabbare bygglovsprocesser - satsning 1 Mkr tillfälligt 1 år
Tillkommande ytor, gata, park – satsning tillfälligt 0,3 Mkr
Underhåll vandringsleder – tillfällig satsning 0,2 Mkr
Skötsel av befintliga naturreservat, permanent satsning med 0,3 Mkr
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Kommunstyrelsen
Jämställda löner – tillfällig satsning 1,0 Mkr 2020-2022
Jurist/expert, satsning, stöd för nämnderna vid upphandling och med miljöfrågor 0,7 Mkr permanent
Lönebonusar för förbättringsarbete , satsning med 2,0 Mkr per år, tillfälliga medel
Ekologisk hållbarhet, en klimatsamordnare och en klimatstrateg, tillfällig satsning under 3 år för att
stärka detta arbete 1,2 Mkr
Social hållbarhet, tillfällig satsning under 3 år för att stärka detta arbete 1,2 Mkr
Tillfälliga satsningar i kärnverksamheterna som bidrar till social och ekologiskt hållbarhet,
ansökningsförfarande, samt stöd vid extraordinära händelser 5 Mkr (buffertpost)
Förbättringsarbete, digitaliseringen, utvecklingsarbete, satsning 3 Mkr tillfälligt per år 2020-2022,
verkställande av handlingsplaner, med prioritering av medborgarförslag/e-petitioner.
Överförmyndarnämnden
Ramökning görs med 0,5 Mkr från 2020 permanent
Miljöskyddsnämnden
Inventering enskilda avlopp – 0,5 Mkr permanent
Förebyggande arbete inom miljöområdet (miljöutredare och kommunekolog) – permanent 1,5 Mkr
Kommunala naturreservat, satsning med 0,5 Mkr tillfälligt för fortsatta arbete med utredning av
gränsdragningar med mera
Förorenade områden, satsning med 0,3 Mkr tillfällligt 2020 - 2022
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Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2020-2022
”Socialdemokraterna är partiet som sätter det gemensammas bästa främst. Målet med
vår politik är att ge alla människor tillgång till det goda livet och det trygga samhället.
Oavsett var i livet man befinner sig eller var i kommunen man bor ska man ges rätt till
ett gott och tryggt liv. Vi är övertygade om att samhället är starkare när vi håller ihop
och arbetar framåt gemensamt. Vi vill att Alingsås ska vara en trygg och vacker
småstad där alla människor, föreningar och företag tillåts växa tillsammans.”
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BUDGET FÖR ALINGSÅS KOMMUN
2020-2022
SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL KOMMUNBUDGET 2020-2022

Inledning
Förord
Detta dokument utgör Socialdemokraternas förslag till budget 2020-2022 för Alingsås
kommun. Budgeten fastslår den övergripande viljeinriktningen för utvecklingen av den
kommunala verksamheten de kommande åren. Denna inriktning manifesteras genom de
prioriterade målen och de till dem tillhörande indikatorerna.
Socialdemokraterna befinner sig i opposition. Vårt budgetförslag är ett betydelsefullt
verktyg för oss att föra ut vår lokala politik och samtidigt formulera och lansera ett hållbart,
sakligt och realistiskt socialdemokratiskt alternativ till den styrande minoritetens förslag. I
och med att Socialdemokraterna befinner sig i opposition framläggs inte ett ur finansiellt
hänseende totalt budgetförslag, men likväl en komplett resultat- och driftsbudget för de
kommande tre åren samt en investeringsbudget för de kommande fem åren.
Stor ansträngning har ägnats åt att genom överläggningar under den kommunala
budgetberedningen ta gemensamt ansvar och nå politisk samsyn i för kommunen avgörande
frågor, i synnerhet betydelsefulla investerings- och tillväxtfrågor. Vi presenterar till följd av
detta gemensamma arbete inte ett eget separat förslag till Tillväxtprogram med tillhörande
investeringsplan utan betraktar i hög grad Tillväxtprogrammet som ett gemensamt
kommunalt styrdokument.

Prioriterade mål- och indikatorer
Till de prioriterade målen kopplas indikatorer vars utfall följs upp per helår. Indikatorerna
används för att mäta i vilken grad de prioriterade målen har uppnåtts. Nämnder och bolag
ska i enlighet med kommunens styrmodell formulera egna mål utifrån de prioriterade målen
i kommunens budget. Nämndernas mål sträcker sig över planperioden. Tillhörande
nyckeltal ska på ett tydligt sätt visa vart arbetet med målen är på väg och vara möjliga att
följa upp under året.
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Det är mycket viktigt att alla nämnder beslutar om egna mål med en tydlig koppling till den
kommunala budgetens prioriterade mål och indikatorer. Det är också viktigt att dessa mål
är mätbara under året. Uppföljning sker i samband med kommunens delårsbokslut och
årsbokslut.

Styrmodellen och kommunbudgeten
Styrning av nämnder och bolag
Alingsås kommun har en styrmodell med en gemensam struktur för hur kommunens
nämnder och bolag styrs. Den består av tre övergripande delar: mål- och resultatstyrning,
kvalitetsstyrning och ekonomistyrning. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att den
politiska viljan får genomslag i verksamheterna, att kommunens verksamheter håller en hög
kvalitet och att kommunen har en god ekonomisk hushållning där resurser används på bästa
sätt.

Mål- och resultatstyrning
Kommunfullmäktiges prioriterade mål med tillhörande indikatorer fastställs i
kommunbudgeten och pekar ut områden som behöver prioriteras för att utveckla
kommunen. De tydliggör nämndernas och bolagens inriktning för den kommande
planperioden. Målen bryts ned i kommunens nämnder och bolag och följs upp i samband
med bokslut. Kommunfullmäktiges prioriterade mål bör kopplas till Vision 2040:s fem
fokusområden.

Kvalitetsstyrning
Samtliga nämnder, bolag och förvaltningar ansvarar för att löpande kvalitetssäkra och
utveckla sitt grunduppdrag. Varje förvaltning identifierar de områden som är särskilt viktiga
för en god kvalitet och följer upp dessa områden löpande. Om uppföljning visar på behov
av förbättring är verksamheten skyldig att vidta åtgärder. Varje nämnd ska årligen
genomföra en väsentlighets- och riskanalys utifrån risker i sitt grunduppdrag och politiska
mål. Analysen ligger till grund för den internkontrollplan som beslutas i samband med
nämndernas budget. Internkontrollen ska förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister
som riskerar att hindra kommunen från att bedriva verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

Sida 4
Sida 124 av 174

BUDGET FÖR ALINGSÅS KOMMUN 2020-2022

Ekonomistyrning
Kommunen tillämpar en särskild modell för att fördela resurser till kommunens nämnder.
Modellens utgångspunkt är i de verksamheter som direkt påverkas av förändrade volymer
och dess förväntade kostnad. Därutöver regleras kommunens ekonomiska förvaltning i stor
utsträckning av lagstiftning. I syfte att uppnå lagstiftarens krav på bland annat god
ekonomisk hushållning beslutar kommunfullmäktige om en policy för ekonomistyrning för
Alingsås kommun.

Agenda 2030 och Vision 2040 – våra främsta ledstjärnor
Agenda 2030
FN:s medlemsländer har tillsammans antagit Agenda 2030, en överenskommelse med 17
globala mål om hållbar utveckling. Världens ledare har därigenom förbundit sig att
tillsammans avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och
lösa klimatkrisen. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre
dimensionerna av hållbar utveckling i form av ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet.
Alingsås har följaktligen antagit en policy för Agenda 2030. Denna ses av oss
Socialdemokrater som ett övergripande styrdokument för hållbar utveckling och utgör
också grunden till vår egen politik. Utöver de indikatorer som anges i denna budget gäller
därför även de indikatorer som anges i Agenda 2030, vilka ska följas upp i samband med
kommunens årsbokslut.

Vision 2040
”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom
nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.”
Kommunens vision ska vara utgångspunkten i och ledordet för allt det arbete vi utför
tillsammans i Alingsås. Den ska genomsyra alla verksamheter och vara känd för alla våra
medarbetare. Visionen, som i full politisk enighet fastställts, utgör den långsiktiga styrningen
och gemensamma fastslagna riktningen för hela kommunen. Det förpliktigar! För att låta
visionen få genomslagskraft i hela vårt samhälle har fem fokusområden fastslagits. Dessa
områden förtydligar de särskilda inriktningar som bör stå i ständig fokus för att visionen ska
förverkligas. Fokusområdena ska vara vägledande för både politiker och chefer i styrningen
av kommunen och genomsyrar såväl politiska mål som verksamheternas egna mål.
•Vackra miljöer • Livskvalitet • Experimentlust • Omställning • T illsammans
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En budget för ett tryggare och starkare Alingsås

Kommunens utmaningar
För att lyckas uppnå den gemensamt framtagna visionen för vår kommun finns det ett antal
stora utmaningar som behöver hanteras av politiken. Följande utmaningar utgår från den
av kommunledningskontoret framtagna omvärldsanalysen för mandatperioden 2019-2022.
En stor utmaning de närmsta åren är den demografiska utvecklingen. Denna innebär att allt
färre ska försörja allt fler. Den kraftiga ökningen av befolkningen i yngre och äldre åldrar är
nu betydligt snabbare än den för antalet personer i yrkesverksam ålder. Behovet av
verksamhet som finansieras genom skatteintäkter ökar därmed men skatteintäkterna ökar
inte i samma takt. Denna ekvation går således inte ihop om kommunen inte omgående
påbörjar ett aktivt arbete med att möjliggöra en verksamhet med ökad eller bibehållen
kvalitet till en lägre kostnad. I takt med att fler invånare kommer i behov av kommunens
tjänster ökar även behovet av personal med rätt kompetenser; att ha en god
kompetensförsörjning.
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Detta ställer krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare i konkurrens med andra
kommuner men även att kunna erbjuda kompetensutveckling och en god arbetsmiljö för
att behålla sin personal.
I omvärldsanalysen för mandatperioden 2019-2022 omnämns även digitalisering som en
betydande utmaning men även som en möjlighet att bemöta vissa av de övriga kommande
utmaningarna i syfte att förenkla för såväl invånare som arbetstagare. En annan avgörande
utmaning är integrationen. Kommunen behöver lyckas med integrationen för att säkerställa
en långtgående positiv effekt för samhället, både gällande kompetensförsörjningen men
även för hela samhällets välmående med mindre utanförskap. Kommunen har här ett stort
ansvar gällande utbildning samt att verka för att hjälpa nya svenskar att bli anställningsbara.
Ytterligare en utmaning som påverkar hela landet och även är mycket påtaglig i Alingsås är
bostadsbristen. En på alla plan aktiv och ambitiös bostadspolitik är en förutsättning för att
öka byggandet av bostäder och möjliggöra för alingsåsarna att få sin första bostad eller
tillfället att byta bostad men även för att välkomna nya alingsåsare till vår kommun.
Den i vår mening största utmaningen i vår tid som dock inte omnämns i omvärldsanalysen
för innevarande mandatperiod är miljö- och klimathotet. Alingsås kommun kan givetvis inte
på egen hand lösa klimatkrisen – men vi måste solidariskt dra vårt strå till stacken och föregå
med gott exempel genom att gå i bräschen för den hållbara utvecklingen.
Samtliga av de fem betydande utmaningarna som ovan identifierats och redogjorts för –
den
demografiska
utvecklingen
och
behovet
av
kvalitetsutveckling,
kompetensförsörjningen, integrationen, klimathotet och bostadsbristen – adresseras på
olika vis i det socialdemokratiska budgetförslaget.
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Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2020-2022
Socialdemokraterna presenterar ett budgetförslag som i ekonomiskt hänseende tillgodoser
verksamheternas volymökningar, levererar flera riktade satsningar samt därtill lyckas
prestera ett ekonomiskt resultat som rustar oss starka inför kommande års stora utmaningar
och investeringar. Men budgeten fastställer inte endast ekonomiska ramar: den fastställer
också via mål- och resultatstyrningen riktningen för hur pengarna ska användas. Vår budget
är inget yvigt allomfattande valmanifest. Den är konkret, resultatinriktad och fokuserar på
de områden där det i vår mening är av stor vikt att kommunens verksamhet utvecklas till
det bättre. Socialdemokraterna styr i denna budget aktivt mot det som behöver förbättras.
I den socialdemokratiska budgeten läggs ett särskilt fokus på de grupper som omfattas av
kommunens kärnuppdrag: unga och äldre. I vårt Alingsås ska barn och unga alltid känna en
trygghet i sin skolvardag; en vardag som ska vara fri från psykiska besvär och mobbning.
Våra unga alingsåsare ska känna en trygghet och en hoppfullhet inför framtiden, med
vetskapen om att det finns arbeten som väntar dem och att de efter sin skolgång är väl
rustade för vuxenlivet. I vårt Alingsås tar vi ett gemensamt solidariskt ansvar för våra barn
och säkerställer att alla är heltidsförsäkrade, utifall det värsta skulle hända. Detta är i grunden
en fråga om trygghet och jämlikhet. Alla barn förtjänar trygghet, alldeles oavsett vilken
inkomst deras föräldrar har. Något annat vore ovärdigt.
Våra äldre alingsåsare ska i sin vardag alltid få känna trygghet och gemenskap med andra
människor och vara fria från ofrivillig ensamhet. De ska även få känna en trygghet i att det
alltid finns personal som är där för att deras behov ska kunna tillgodoses.
Mot denna bakgrund tillförs i det socialdemokratiska budgetförslaget vård- och
omsorgsnämnden extra medel för att fortsatt kunna säkerställa en verksamhet av hög
kvalitet. Vidare tillskjuts medel till kultur- och utbildningsnämnden för att garantera minst
100 skolelever sommarjobb och såväl kultur- och utbildningsnämnden som barn- och
ungdomsnämnden erhåller finansiering för tecknandet av en olycksfallsförsäkring för våra
skolelever som gäller även under fritiden.
Digitaliseringen av samhället kommer att vara till hjälp i den omställning som kommunen
är tvungen att genomgå i och med den demografiska utvecklingen. Socialdemokraterna
väljer emellertid att omnämna det som kvalitetsutveckling då förbättringsåtgärder inte
uteslutande kan eller bör ske med digitala medel. Gällande just digitaliseringen behöver
kommunen se till att öka kompetensen bland användarna men även säkerställa
finansieringen av ny teknik och driften av densamma.
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Genom en offensiv kvalitetsutveckling, med högt engagemang från chefer och medarbetare
och med medborgarnas behov i fokus kan nya, mindre kostsamma, arbetssätt med
bibehållen eller ökad kvalitet uppnås. Vi satsar därför på en central utvecklingspott vars
medel ska användas för att säkra kvalitetsutvecklingen på sikt. Vi föreslår också en
centralisering av det strategiska digitaliseringsarbetet för optimal effekt.
Det råder bostadsbrist i Alingsås. För att råda bot på den krävs det att Alingsås kommun
vågar styra och tydligt peka ut riktningen för en målmedveten stadsplanering präglad av
självsäkerhet, tydlighet, höga krav och allmänanda. Kommunen kan inte inta en passiv roll;
den kan inte backa, släppa taget och lämpa över planeringsansvaret på någon annan, utan
måste själv ta täten. Just det gör också vi socialdemokrater, i föreliggande budgetförslag,
genom vår tydliga mål- och resultatstyrning för en mer ambitiös och socialt hållbar
stadsplanering. Vi tillskjuter även medel till samhällsbyggnadsnämnden för att möta upp
ökade behov. Alingsås växer men nämnden hanterar inte de bygglovsansökningar som
inkommer inom en acceptabel tidsram. För att vi ska kunna hantera de ansökningar som
inkommer i tid samtidigt som nämnden arbetar proaktivt med utvecklingsfrågor tillför vi
extra medel för att nämnden ska kunna anställa fler bygglovshandläggare. Att sätta vår tilltro
till externa konsulter är inte en hållbar lösning på sikt.
Socialdemokraterna vill att stadsplaneringen ska ske med kommunen vid rodret och att
utvecklingen ska ske i tät dialog med medborgarna. Vi motsätter oss därför en allmän ”låtgå-politik” som idag vinner allt mer mark, där politiken och kommunen manas stå tillbaka,
där de demokratiska inslagen i planprocesser och markanvisningar minimeras, där allmänna
värden inskränks, regler tummas på, ambitionerna sänks och enskilda större byggherrar
tillåts diktera villkoren för kommunens utveckling. Staden bygger vi tillsammans; men det
är den folkvalda politiken som ska sätta ramarna. Alingsås ska växa demokratiskt och
rättvist!
Under innevarande år arbetar samhällsbyggnadskontoret med att ta fram en fördjupad
översiktsplan (FÖP) för Alingsås tätort. Detta viktiga arbete vill vi fortsätta med genom att
i ett första skede ge medel till att ta fram en fördjupad översiktsplan för den norra
kommundelen, en FÖP Bjärke. Syftet är att ta ett efterlängtat helhetsgrepp kring
Bjärkebygdens utveckling. Vi måste planera för hela kommunens utveckling!
Vårt socialdemokratiska budgetförslag hanterar inte bara nuet utan pekar också tydligt ut
den långsiktiga kursen för Alingsås utveckling de kommande åren och hur vi tillsammans
ska bygga ett tryggare, starkare och mer jämlikt Alingsås.
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Mål- och resultatstyrning

Kommunfullmäktiges fem prioriterade mål
Alingsås kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det innebär att kommunens
folkvalda politiker styr genom de mål de sätter upp och mot det resultat som de kommunala
verksamheterna ska uppnå. Genom att planera, följa upp och jämföra våra resultat med
andra kommuner kan vi identifiera våra styrkor och vad vi behöver utveckla.
Kommunfullmäktiges mål tar sin utgångspunkt i kommunens vision. Till visionen hör fem
fokusområden, som pekar ut de prioriterade inriktningarna mot att uppnå visionen. De
prioriterade målen är politiska prioriteringar som styr den kommunala verksamheten i syfte
att skapa förändring mot kommunens gemensamma vision. Varje prioriterat mål är således
förbundet med ett av visionens fokusområden. Den politiska styrkedjan blir således tydlig.
Respektive mål motiveras och åtföljs av en beskrivning av dess politiska innebörd. Denna
beskrivning ska också ses som ett hjälpmedel för nämnder och bolag att uttolka målets
breda syfte.
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De prioriterade målen preciseras ytterligare med hjälp av indikatorer, vars syfte är att kunna
följa kommunens utveckling mot målbilden. Indikatorerna som återfinns under målen har
valts ut för att de är politiskt prioriterade områden där utveckling ska ske och de målsätts
årligen. Indikatorerna mäter i mesta möjliga mån utvecklingen mot det prioriterade målet.
De kan dock inte fånga alla aspekter av måluppfyllelsen, varför en professionell bedömning
av måluppfyllelsen görs genom analys av målet utifrån den beskrivning och motivering av
det som gjorts.
Socialdemokraterna koncentrerar sin politiska styrning av kommunen till fem politiska mål
med tillhörande indikatorer. Dessa mål sammanfattar med sina fem meningar den
socialdemokratiska politiken för Alingsås. Målen med sina styrande indikatorer utgör den
allra viktigaste delen av det föreliggande budgetförslaget. Målen är övergripande men
indikatorerna konkreta. Indikatorerna har valts ut utifrån Alingsås kommuns nuvarande
situation och utefter de utmaningar och förbättringsområden vi Socialdemokrater har
identifierat och prioriterat inom respektive målområde för denna planperiod.
Kommunens nämnder och bolag förväntas alla koppla sina egna mål till
kommunfullmäktiges prioriterade mål och indikatorer och aktivt medverka till att dessa
uppfylls. Samtidigt ska kommunfullmäktige inte detaljstyra nämndernas verksamhet. De
prioriterade målen är därför förhållandevis övergripande. Nämnderna ges i och med det en
stor frihet och handlingsutrymme i utformningen av sina egna verksamhetsmål.
De prioriterade målen är de följande:
Livskvalitet
Mål: I Alingsås ska alla ha tillgång till det goda och trygga livet
Tillsammans
Mål: I Alingsås utvecklar vi lokalsamhället tillsammans
Omställning
Mål: I Alingsås leder vi utvecklingen mot ekologisk hållbarhet
Vackra miljöer
Mål: I Alingsås utvecklar vi stad och landsbygd genom ett bärkraftigt samhällsbyggande
med bevarad natur och värnad kulturmiljö
Experimentlust
Mål: I Alingsås utvecklar vi genom nytänkande ständigt kvaliteten och förbättrar vår
verksamhet för att möta våra utmaningar
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Mål 1. I Alingsås ska alla ha tillgång till det goda och trygga livet
För oss socialdemokrater är rätten till ett gott och tryggt liv ovillkorlig. Det är bara när allas
välfärd och trygghet garanteras som framtidstron växer och välståndet ökar i hela samhället.
Just den psykiska ohälsan bland unga är en vår tids största utmaningar, i synnerhet bland
unga tjejer. Att skolelever känner sig trygga är en förutsättning för att de ska kunna klara
sina kunskapsmål, tillgodogöra sig sin utbildning och på sikt kunna utvecklas till
självständiga individer. Genom ett starkt samhälle med trygga skolor blir även hemmen
tryggare.
Att tillgodogöra sig en utbildning är den största vattendelaren mellan ett gott liv och ett liv
i utanförskap. Här behövs dels konkreta åtgärder för att hjälpa dem som redan mår dåligt
eller som känner en otrygghet i skolan, dels ett direkt förebyggande arbete där flera nämnder
har ett ansvar. Eftersom trygghet och mående idag skiljer sig stort mellan könen måste detta
tas i beaktande och ett särskilt fokus riktas mot tjejerna för ökad jämställdhet.
Att ha tillgång till en bostad är en grundläggande faktor för att skapa sig ett gott liv. Alingsås
växer och vi behöver utifrån vårt bostadsförsörjningsansvar arbeta mer aktivt för att
säkerställa att det planeras och byggs fler bostäder men också blandat och för alla olika
målgrupper. Alla alingsåsare ska ha likvärdiga förutsättningar att erhålla en god bostad.
Behovet av prisvärda lägenheter som fler har möjlighet att efterfråga fortsätter öka och
därför vill vi aktivt styra mot tillskapandet av i synnerhet fler hyresrätter. Förutom tillgången
till en bostad ska alingsåsare alltid kunna känna sig trygga på väg ifrån eller på väg hem till
sin bostad, inte minst under kvällar och helger.
Under 2019 besvärades hela 55 % av de äldre inom hemtjänsten av ensamhet. Detta ser vi
socialdemokrater mycket allvarligt på och som ett svek mot den generation som i mångt
och mycket byggt vårt samhälle starkt. I vårt Alingsås ska ingen äldre behöva känna sig
ensam; alla ska få känna gemenskap och meningsfullhet, oavsett ålder och förmåga.
En annan betydande utmaning är integrationen. Vi har som kommun ett stort ansvar att
säkerställa att nyanlända genom utbildning och arbete inkluderas i det svenska samhället
och tillförsäkras ett gott och tryggt liv.

Indikatorer
 Elever i åk 8 och Gy 2 som uppger att de alltid är trygga i skolan, andel % ska öka
 Elever i åk 8 och Gy 2 elever som uppger någon typ av hälsobesvär (läs ont i huvudet,
deppig, nedstämd, svårt att sova), flera gånger i veckan, andel % ska minska
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 Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg – besväras av ensamhet, kommun, andel
% ska minska
 Nöjd index – trygg och säker utomhus kvällar och helger, skala 0-10 ska öka
 Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar),
andel % ska öka
 Bostäder med hyresrätter, antal/1000 invånare, ska öka

Mål 2. I Alingsås utvecklar vi lokalsamhället tillsammans
Vi socialdemokrater är övertygade om att lokalsamhället blir starkare och tryggare när vi
håller ihop och arbetar framåt gemensamt och när samhällets alla aktörer tillåts växa
tillsammans.
Ett starkt föreningsliv bidrar till att hålla ihop vårt lokalsamhälle och är ett grundfundament
för det goda livet. Alingsås rika föreningsliv – med sina omkring 350 aktiva föreningar –
och dess betydelse för vårt gemensamma lokalsamhälle får aldrig underskattas. Det är dessa
som skapar tillhörighet och meningsfullhet i alingsåsarnas vardag. Därför krävs en aktiv
politik som ser till föreningarnas bästa och ett gott föreningslivsklimat. Fler alingsåsare ska
få möjlighet att engagera sig i föreningslivet och fler föreningar ska få ta del av kommunens
ekonomiska stöd. Civilsamhällets aktörer är också de bästa samverkanspartners kommunen
har. I synnerhet vad gäller verksamhet riktad mot våra unga och äldre invånare. Att stärka
befintliga samarbeten och även utveckla nya med civilsamhällets ideella föreningar och
frivilligorganisationer är därför avgörande.
Vad som också gör Alingsås starkt är alla de små och större företag som verkar i vår
kommun. Dessa driver utvecklingen framåt och är en förutsättning för att vårt samhälle ska
fungera. Vi är beroende av varandra och det är av stor vikt att inte minst dialogen mellan
kommun och näringsliv är god.
Allt fler rapporter visar på att det allmänna förtroendet för våra politiska forum och organ
minskar. Forskning visar även på det är förhållandevis få invånare som upplever en
delaktighet i den demokratiska processen, i synnerhet bland unga. Detta ser vi
socialdemokrater givetvis mycket allvarligt på. Demokratin och förtroendet för den får
aldrig tas för given. En offentlig förvaltnings legitimitet grundar sig i allmänhetens
förtroende för densamma. Demokratin behöver ständigt underhåll genom kontinuerlig
dialog och delaktighet. Det kommunala arbetet med medborgardialog och projekt för att
stärka i synnerhet ungdomars vilja och möjlighet att påverka behöver därför intensifieras.
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Indikatorer










Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år ska öka
Antal föreningar som erhåller föreningsbidrag ska öka
Föreningslivsklimat ska mätas och förbättras under planperioden
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – totalt, NKI ska förbättras
Antalet sommarjobb som erbjuds skolelever ska öka
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel % ska öka
Elever i åk 8 och Gy2 som vill vara med och påverka, andel % ska öka
Kommunala dokument som tas fram med medborgardialog, andel (%) ska öka
Frivilliginsatser vid kommunens särskilda boendens träffpunkter, antal ska öka

Mål 3. I Alingsås leder vi utvecklingen mot ekologiskt hållbarhet
Alingsås ska gå i bräschen för en hållbar utveckling, och särskilt när det kommer till
ekologisk hållbarhet och konkret klimat- och miljöarbete. Agenda 2030 har formellt antagits
av Alingsås kommunfullmäktige. Antagandet leder inte per automatik till en bättre miljö
eller för den delen att vi förbättrar oss gällande Agenda 2030:s indikatorer. Ett första steg
måste vara att Agenda 2030 blir allmänt känd inom organisationen, vad innebörden av
Agendan är och hur vi ska arbeta för att förverkliga dess mål. Genom Agenda 2030 ska
Alingsås kommuns miljöarbete vässas och kompletteras med lokala indikatorer. Transporter
är en faktor till ökade koldioxidutsläpp, därför ska vi öka andelen närproducerad mat i våra
verksamheter och öka andelen miljöbilar. Konsumtionen i hela samhället måste minska
varför vi vill se det insamlade hushållsavfallet minska och likaså förbrukningen av plast som
skadar vår natur och biologiska mångfald. Den kommunala energiomställningen från fossila
energikällor till förnybara energikällor har påbörjats och ska givetvis fortsätta.

Indikatorer
 Medarbetarnas kunskap om Agenda 2030 ska mätas och öka under planperioden
 Förbrukningen och användningen av plastprodukter i kommunens verksamheter ska
mätas och minska under planperioden
 Insamlat hushållsavfall totalt kg/person ska minska
 Förnybar energiproduktion i kommunal regi (MWh), solel, vindel, biogas,
vattenkraft, andel % ska öka
 Närproducerad mat (inom VGR), andel % ska öka
 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel % ska öka
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Mål 4. I Alingsås utvecklar vi stad och landsbygd genom ett
bärkraftigt samhällsbyggande med bevarad natur och värnad
kulturmiljö
Vi Socialdemokrater menar att Alingsås har en alldeles egen identitet, formad inte minst
genom kommunens rika natur- och kulturmiljöer. Denna lokala identitet och särart är vi
stolta över och vill tillvarata för kommande generationer. När Alingsås växer är det därför
av stor vikt att vi växer hållbart – bärkraftigt – och bevarar, värnar och inspireras av det som
gör vår kommun unik, och aldrig gör avkall på goda, trygga och vackra livsmiljöer som är
tillgängliga för och skapar livskvalitet åt alla. Ett sådan bärkraftigt och socialt hållbart
samhällsbyggande kräver att kommunen står vid rodret och medvetet styr utvecklingen åt
rätt håll. Det kräver en stadsplanering där gemensamma allmänna intressen tillgodoses,
kvalitet främjas och där de demokratiska processerna tryggas.
Alingsås är en tillväxtkommun, vilket också ställer höga krav på vår bostadsförsörjning.
Socialdemokraterna vill, genom kommunens bostadsförsörjningsprogram, styra mot en
produktion på i snitt 340 nya bostäder per år, detta för att till fullo fullfölja kommunens
bostadsförsörjningsansvar. Vi behöver också säkra tillgången på verksamhetsmark för
möjliggöra för fler företag att etablera sig i Alingsås. Sammantaget kräver detta i praktiken
en betydligt mer proaktiv kommunal detaljplanering samt en mer ambitiös markpolitik med
strategiska markförvärv och kontinuerlig markförädling från kommunens sida.

Indikatorer










Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel % ska öka
Medborgarnas uppfattning om tillgången till parker och grönområden ska förbättras
Total area (ha) av skyddad natur ska öka
Antal färdigställda flerfamiljshus i trä ska öka
Andel kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som är skyddad i detaljplan eller
områdesbestämmelser ska mätas och öka under planperioden
Antal naturminnen i kommunen ska öka
Andel cykelväg, m/invånare ska öka
Tillgänglig mark för bostäder/företag, antal kvm köpt mark ska öka
Påbörjade planer för bostäder/företag på kommunal mark ska öka
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Mål 5. I Alingsås utvecklar vi genom nytänkande ständigt
kvaliteten och förbättrar vår verksamhet för att möta våra
utmaningar
Omvärldsanalysen för mandatperioden 2019-2022 presenterar de områden som bedöms
vara kommunens största utmaningar. Dessa innefattade bland annat kompetensförsörjning,
digitalisering och den demografiska utvecklingen. För att möta dessa utmaningar krävs en
offensiv kvalitetsutveckling med ständiga förbättringar vilket kännetecknas av ett engagerat
ledarskap med tillitsbaserad styrning, delaktighet och engagemang från medarbetarna och
ett inflytande från medborgarna.
Då den demografiska utvecklingen ställer krav på att allt färre ska försörja allt fler behöver
nya arbetssätt utvecklas och befintliga arbetsprocesser ses över i syfte att minska
kvalitetsbristkostnaderna. Kommunens största tillgång är vår personal. En förutsättning
för att lyckas med den omställning som krävs är att vi tryggar våra medarbetares arbetsmiljö
och ger dem goda förutsättningar och möjligheter att utvecklas och känna delaktighet.

Indikatorer







Hållbart medarbetarengagemang, kommunens totalindex, ska öka
Nöjd inflytandeindex, helheten ska öka
Delaktighetsindex, andel % av maxpoäng ska öka
Den totala sjukfrånvaron i de kommunala verksamheterna, andel % ska minska
Nöjd-medarbetarindex ska öka
Bygglovsansökningar med fullständiga handlingar som fått beslut senast 8 veckor
efter ansökan, andel % ska öka
 Kommunens digitala service till medborgare och företag, enl. eBlomlådan (%) ska
öka
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Ekonomisk styrning

En ansvarsfull ekonomisk politik
En god kommunal verksamhet kräver en stark ekonomi och en förståndig hushållning med
våra resurser. En god ekonomi är inte bara ett medel. Det är grundfundamentet för en
långsiktigt god välfärd. En god ekonomisk hushållning handlar om att hitta en samklang
mellan nu och sen. Det handlar om att prestera så mycket kvalitativ medborgarservice som
möjligt för skattepengarna idag, men också om att skapa de ekonomiska förutsättningar
som också krävs för att klara morgondagen. Den kommunala verksamheten drivs inte med
vinstsyfte, men ett överskott är alltjämt nödvändigt för att långsiktigt kunna bedriva en
verksamhet av god kvalitet och för att kunna investera för framtiden. Det handlar i grunden
om långsiktighet och beredskap för det oväntade; om måsten, risker och utveckling.
Alla kommuner måste investera. Investeringar blir också allt dyrare då såväl kraven som
priserna stiger med tiden. Alingsås ligger i en av Europas snabbast växande
arbetsmarknadsregioner och befolkningen tilltar i växelverkan med jobbtillväxt och en stark
innovationsförmåga.
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Om vår kommun ska kunna växa hållbart måste vi föra en aktiv och sund investeringspolitik
som stödjer en växande befolkning. Och då fordras också starka ekonomiska resultat.
Behovet av investeringar ökar alltmer i takt med att Alingsås blir större. I samband med att
vår kommun växer, ökar även behoven av kommunal välfärd. Ett kommunalt överskott har
som syfte att täcka denna fördyrning och ge utrymme och förutsättningar för att möta
framtidens behov och utmaningar, utan kommunal upplåning och skuldsättning. Ett
överskott idag öppnar alltså för bättre verksamhet imorgon. Det är långsiktigt hållbar
socialdemokratisk ekonomisk politik i praktiken.
Att alla kommuner ska gå med ett ekonomiskt överskott fastslås i kommunallagens paragraf
om det kommunala balanskravsresultatet. Sveriges kommuner och landsting
rekommenderar därtill kommunala överskott på som lägst 2 %. Detta bör i vår mening ses
som ett absolut minimikrav. I föreliggande socialdemokratiskt förslag till budget budgeteras
således för ett resultat för 2020 på över 4 %. Detta inte minst för att säkerställa
finansieringen av våra kommuninterna investeringar. Ett årligt ekonomiskt resultat på som
minst 4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag fastställs också i budgetförslaget som
ett av våra styrande finansiella mål för god ekonomisk hushållning.
Det resultat som tydligast påvisar hur väl kommunen lyckas hushålla med sina medel är
emellertid det strukturella resultatet, dvs. det ordinarie resultatet rensat från poster av
engångskaraktär. Det påvisar hur väl kommunen lyckas ransonera de medel som erhålls i
form av skatteintäkter och generella statsbidrag, och även huruvida kommunen har en
långsiktigt hållbar och sund ekonomi. Mot denna bakgrund återfinns även bland våra
finansiella mål för god ekonomisk hushållning ett mål som fastslår att det årliga strukturella
resultatet ska uppgå till minst 2,5 %. Detta resultat bör emellertid på sikt ligga på som minst
3 % för att möta kommunens framtida investeringsbehov.
Sveriges står som ovan nämnts inför stora utmaningar i och med den demografiska
utvecklingen som innebär att allt färre ska försörja allt fler. Den kraftiga ökningen av
befolkningen i yngre och äldre åldrar är nu betydligt snabbare än den för antalet personer i
yrkesverksam ålder. Därför tilltar behovet av verksamhet mer än det som beräknas kunna
finansieras genom ökad sysselsättning och därmed ökade skatteintäkter.
Kommunens nettokostnader får således inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Då går inte ekvationen längre ihop. Arbetet med att möjliggöra
bibehållen eller ökad kvalitet till lägre kostnad är därför av mycket stor vikt. En offensiv
styrning av kvalitetsutvecklingen med fortsatta långsiktiga förbättringsåtgärder är helt
avgörande.
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Varje nämnd måste stärka sin budgetföljsamhet och ekonomistyrning samt aktivt bidra till
den samordnade omställning av den kommunala verksamheten som framöver är helt
nödvändig för att fortsatt kunna säkerställa en verksamhet av hög kvalitet.
Socialdemokraterna pekar tydligt ut riktningen för de kommande åren: starka resultat, en
god nettokostnadsutveckling och en hög självfinansieringsgrad – för en god kommunal
verksamhet som kommer alla till del – även i framtiden. Denna viljeinriktning tar sig konkret
uttryck i våra mål för god ekonomisk hushållning.

Mål för god ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning kan ses utifrån två dimensioner; en finansiell och en
verksamhetsmässig. Finansiellt innebär god ekonomisk hushållning att varje generation själv
ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Verksamhetsperspektivet för
god ekonomisk hushållning handlar om att bedriva sin verksamhet ändamålsenligt och
kvalitativt. I Alingsås har ett antal mål valts ut som i stora drag speglar kvaliteten i
kommunens kärnverksamheter. Verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk
hushållning ska inte förväxlas med de politiskt prioriterade målen för kommunens
utveckling, utan de ska säkerställa en grundläggande kvalitet utifrån kommunens
huvudsakliga uppdrag.

Finansiella mål
 Det årliga ekonomiska resultatet ska uppgå till minst 4 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag
 Det årliga strukturella resultatet ska uppgå till minst 2,5 procent
 Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet ska till fullo självfinansieras genom
resultat och avskrivningar
 Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella
statsbidrag
 Den negativa avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader
ska minska
 Soliditeten för kommunkoncernen ska vara oförändrad eller öka
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Verksamhetsmål
 Andel elever som klarar sin skolgång i grund- och gymnasieskola ska vara över
riksgenomsnittet
 Brukarnas nöjdhet med hemtjänst och särskilt boende ska vara över riksgenomsnittet
 Andel nöjda brukare inom LSS ska vara över riksgenomsnittet
 Andel vuxna personer som inte återkommer i försörjningsstöd efter avslutat
försörjningsstöd ska vara över riksgenomsnittet
 Den totala sjukfrånvaron i de kommunala verksamheterna ska vara under
riksgenomsnittet
De verksamhetsmål som anges ovan ser vi socialdemokrater som kvalitetsindikatorer och
vår förhoppning är dessa kvalitetsindikatorer utvecklas till antalet och placeras under
avsnittet kvalitetsstyrning efterhand att styrmodellen har erhållit en högre ambitionsnivå i
sin kvalitetsstyrning.
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Kvalitetsstyrning

I den styrmodell som träder i kraft från med budgetåret 2020 har området kvalitetsstyrning
en egen del. Kvalitetsstyrning enligt styrmodellen handlar om att:
”Samtliga nämnder, bolag och förvaltningar ansvarar för att ha ett kvalitetsarbete som säkrar att kommunen och
dess verksamheter fullföljer grunduppdraget. I detta ansvar ingår att kvalitetssäkra verksamheten och löpande
utveckla och förbättra de tjänster och den service som levereras.”

Socialdemokraterna vill ha en högre ambitionsnivå i kvalitetsstyrningen med ett än större
fokus på kvalitetsutveckling och att arbeta bort kvalitetsbristkostnader. Vi vill även att
politiken ska vara insatta och ha en naturlig och aktiv funktion i kvalitetsarbetet. En
framgångsfaktor för en bärkraftig kvalitetsutveckling är att ledningen, i vårt fall politiken,
äger och deltar i styrandet av det systematiska kvalitetsarbetet.
En annan viktig aspekt är att politiken genom det kontinuerliga kvalitetsarbetet på ett
naturligt sätt får välanalyserade mål och indikatorer som håller över tid. Vi uppdrar därför
kommunstyrelsen att innan budgetåret 2021 ta fram ett reviderat förslag till styrmodell med
ovanstående som utgångspunkt.
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Vidare ser vi att kvalitetsarbetet behöver samordnas för att nå bästa möjliga optimeringar;
var fokus behöver riktas för tillfället och vilka förbättringar som kan spridas inom hela
organisationen för bästa möjliga effekt. Vi uppdrar därför även till kommunstyrelsen att i
första hand centralisera digitaliseringsarbetet till kommunledningskontoret.
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Ekonomiska förstärkningar och satsningar

Nedan följer en redogörelse över särskilda ekonomiska förstärkningar som tillskjuts
nämnderna utöver de medel som utfördelas i enlighet med resursfördelningsmodellen.
Dessa medel är öronmärkta för särskilda syften.

Förstärkning av vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden tillskjuts totalt 10 mnkr utöver de medel som utdelats i enlighet
med resursfördelningsmodellen. 5 mnkr tillskjuts som en permanent ramutökning för att
kompensera för ökade kostnader, främst inom LSS-verksamheten. Vidare tillskjuts 5 mnkr
och 3 mnkr tillfälligt 2020 respektive 2021 för att avlasta nämnden under dess fortsatta
arbete med att komma till bukt med sin negativa nettokostnadsavvikelse.

Olycksfallsförsäkring för skolelever på fritiden
Barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden tillskjuts 250 tkr
respektive 150 tkr i permanent ramutökning för att olycksfallsförsäkra Alingsås skolelever
även på deras fritid.
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Socialdemokraterna har drivit frågan i över ett decennium för att vi anser att det är
oacceptabelt att det idag finns barn i vår kommun som står oförsäkrade och utan
grundskydd på sin fritid. Alingsås är en av endast tre kommuner i Västra Götaland som
ännu inte försäkrat sina skolelever. Enligt siffror står var tredje elev i kommuner som inte
heltidförsäkrat sina elever helt utan försäkring på grund av att föräldrarna inte har råd eller
kanske inte vet om att kommunens elevförsäkring inte gäller på fritiden. Denna satsning på
en heltidsförsäkring skulle alltså innebära ökad trygghet för många barn i Alingsås.

Sommarjobb för ungdomar
Kultur- och utbildningsnämnden tillskjuts tillfälligt 1 mnkr för en sommarjobbssatsning
som främst ska riktas mot gymnasieelever. 2019 har kommunen endast lyckats ordna 4
sommarjobb. Det duger givetvis inte! Med denna satsning kommer åtminstone 100 jobb
tillskapas. Sommarjobben ska främst ordnas inom den egna kommunala verksamheten, inte
minst vård- och omsorgssektorn. Sommarjobben kommer på så vis både erbjuda ungdomar
en fot in i arbetslivet men också innebära en möjlighet för kommunen att marknadsföra de
yrkesmöjligheter vi som kommun erbjuder och på så vis säkra vår personalförsörjning inom
inte minst den kommunala omsorgen. Sveriges och Alingsås befolkning blir allt äldre och
det innebär att fler personer kommer att behöva vård och omsorg. Det finns alltså ett
växande rekryteringsbehov som behöver mötas.

En riktad planeringssatsning på Bjärkebygden
Kommunstyrelsen tillskjuts tillfälligt totalt 1,5 mnkr över en period på två år (2021, 2022)
för framtagandet av en fördjupad översiktsplan för hela Bjärke. Syftet är att ta ett
efterlängtat helhetsgrepp kring Bjärkebygdens utveckling, och då inte minst tätorternas
fortsatta utbyggnad. De tidigare FÖP:arna för Bjärkeorterna är alla inaktuella och numera
upphävda. Bjärkebygdens olika tätorter har alla en egen speciell karaktär som behöver
värnas, och en egen utvecklingspotential som behöver tillvaratas. På sikt bör även en
fördjupad översiktsplan för den södra kommundelen, Ingared-Hemsjö samt Ödenäs, vars
gamla fördjupade översiktsplaner också är upphävda, tas fram.
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Fler bygglovshandläggare på samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadsnämnden tillskjuts 650 tkr i permanent ramutökning för att rekrytera två
ytterligare bygglovshandläggare. Planering är ett kommunalt kärnuppdrag, utan planering
stannar kommunens utveckling av. Fler bygglovshandläggare krävs för att fortsätta arbetet
med att beta av den långa bygglovskön och därtill möta upp ett tilltagande bygglovstryck.
Medborgarnas ansökningar ska handläggas skyndsamt men också rättssäkert. Det är i
grunden en rättvisefråga.

Pott för verksamhetsutveckling
Kommunstyrelsen tillskjuts tillfälligt 4,35 mnkr för en central pott för kvalitetsutveckling.
Ett utvecklingsarbete för ökad kvalitet innehållande bland annat digitalisering kräver både
förarbete för att säkerställa vad som ska göras, därefter kan det komma att krävas
investeringar och eventuell drift. Detta är utgifter som inte är budgeterade kostnader i
nämnderna idag. Utvecklingsarbetet för ökad kvalitet och sänkta kostnader får inte avta utan
måste ta fart på allvar! Socialdemokraterna tillsätter av denna anledning en central
utvecklingspott inunder kommunstyrelsen där verksamheterna har möjlighet att erhålla
medel för utgifter som på sikt kan bidra till minskade löpande kostnader.

Förstärkning av Nolhaga Parkbad
Kultur- och utbildningsnämnden tillskjuts 1 mnkr i permanent ramutökning för att
säkerställa en god och trygg miljö, både för besökare och medarbetare vid Nolhaga Parkbad.
Vi som socialdemokrater värnar om personalens arbetsmiljö samtidigt som vi vill fortsätta
prioritera samma höga nivå av säkerhet i parkbadet.
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Finansiella rapporter
Resultatbudget

Driftsbudget
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Investeringsbudget
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Budget 2020 - 2022
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Resultaträkning

Utan fungerande motor och utan luft under vingarna är kraschen en realitet.
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Inledning.
Ekonomin är avgörande för de åtaganden som kommunen har att förvalta. Utan medel, ingen
verksamhet. Detta är den verklighet vi alla lever i. Det är viktigt att den verksamhet som vi
finansierar med skattemedel bedrivs på det sätt vi förväntar oss att den skall göra.
Vi förväntar oss en god barnomsorg, en fungerande infrastruktur, bra skolor, bra vård, bra
omhändertagande vid behov, osv. Det är av yttersta vikt att samhällets invånare betalar skatt i
förhållande till sin förmåga. Att betala skatt är inte kul men nödvändigt.
Sverigedemokraterna bedriver en hållbar ekonomisk politik, där siffror går ihop och där våra barn
och barnbarn inte betalar för hur vi skött finanserna.
Vår kommun skiljer sig något från genomsnittssamhället i Sverige. Vi har många yngre och många
äldre som belastar ekonomin. Det innebär att vi har en framtidstro och att vi lever gott samt länge!
Utmaningen ligger i ekvationen om resurserna.
Sverigedemokraterna vill att samhället skall utvecklas i samklang med dess invånare. Det är en
självklarhet att vi skall växa som kommun men tillväxttakten får inte skena iväg utan vara i en takt
där invånarna känner sig delaktiga. Vi vill satsa på kvalitet före kvantitet.
Sverigedemokraternas politiska målsättning är att skapa bästa möjliga förutsättningar för
återskapandet och upprätthållandet av ett tidsenligt svenskt folkhem. I vårt Alingsås skall
medborgarna känna sig trygga i vetskapen om att kommunens resurser i första hand prioriterar
verksamheter inom kärnområdena såsom skola, vård- och omsorg samt att kommunen är lyhörd för
såväl våra äldre som våra yngre. Ibland kan det dock vara förenligt med invånarnas väl att säkra
långsiktiga positioner i andra allmännyttiga intressen, vad gäller till exempel bostäder, infrastruktur
och kollektivtrafik.
Centralt för oss är också att värna och stärka den svenska sammanhållningen, den svenska kulturen,
identiteten och gemenskapen. I vårt samhälle ser man till varandras likheter, oavsett sexuell
läggning, kön, härkomst eller etnisk tillhörighet. Tillsammans bygger vi samhället på samma sätt
som myrorna släpar barr till stacken.
En enskild myra bygger ingen stack, men många med gemensamt mål kan bygga fantastiska
samhällen!
Vi ser därför med oro på segregation och motsättningar samt utanförskapet bland olika grupper av
människor i dagens samhälle.
Alingsås är vår hembygd och här vill vi leva!
Idag pratas det mycket om värdegrund och dess innebörd. Även vi i SD Alingsås har lagt ut vår
lokala värdegrund på hemsidan;
”Vi är lyhörda för invånarnas åsikter.
Vi tar avstånd ifrån alla former av diskriminering och mobbing.
Vi bemöter andra så som vi själva vill bli bemötta.
Oavsett var du är född, om du är folkbokförd i Alingsås kommun verkar vi för dig.”
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Agenda 2030
Agenda 2030 är ett program från FN med 17 punkter som skall göra vår värld till en bättre plats att
leva på. Punkterna är i olika delar applicerbara på det arbete vi gör i Alingsås kommun. Dessa mål
skall införlivas i de beslut som fattas i Alingsås kommun. Vi måste dock inse att Alingsås kommun
tyvärr inte kan rädda hela världen.

Jämlikhet
Vi Sverigedemokrater vill ha ett Alingsås där alla har samma rättigheter. Samhället bekräftar hela
tiden för oss att alla är inte lika mycket värda. Vi vill att alla som står skrivna i kommunen skall ha
samma rättigheter och skyldigheter oavsett hudfärg, ursprung, kön, sexuell läggning mm. Detta
innebär bla att ingen skall gå före i bostadskön eller könsseparerade badtider.
Denna punkt knyter vi till mål 5 & 10 i AGENDA 2030
Vision 2040
”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd.
Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla”
De fem fokusområdena i visionen är:
• Vackra miljöer
• Livskvalitet
• Experimentlust
• Omställning
• Tillsammans
Trygghet
Vi Sverigedemokrater vill ha ett Alingsås där man känner sig trygg på alla platser och vid alla
tillfällen. Det samhälle vi lever i har blivit hårdare, med mer våld och mer kriminalitet. Detta är
inget vi tycker om men det är något vi måste förhålla oss till vare sig vill det eller ej. Vi förespråkar
säkerhetskameror på väl valda platser som i ett led att minska kriminaliteten. Att montera upp
säkerhetskameror är bara en liten del av de åtgärder som behöver göras. Trygghetshöjande
belysning är en annan del. Information och utbildning är andra kuggar i maskineriet.
Partistöd
Vi vill sänka partistödet med 30%. När pengarna rinner iväg måste alla kranar tätas.
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Fyrverkerier
Vi Sverigedemokrater anser att fyrverkerier bör användas så lite som möjligt. Vi vill se ett
försäljningsstopp i Alingsås kommun. Fyrverkerier skrämmer djur när de används, skadliga för
miljön och farliga. Fyrverkerier är fint att se på men nackdelarna överväger nyttan.
Vänorter
Alingsås har vänorter på flera platser i världen. Vi Sverigedemokrater anser att dessa
samarbetsprojekt skall avslutas så fort som möjligt.
Lånetaket och kommande investeringar
För inte så länge sedan lade tjänstemännen fram ett
förslag om att höja lånetaket vilket vi
Sverigedemokrater var ensamma om att stödja. Vi
tycker inte att det är bra med höga låneskulder och vi
vill se en amorteringsplan, men lånetaket är i dagsläget
fel. Sedan lånetaket beslutades har det framkommit att
avloppsreningsverket är i behov av massiva
investeringar (ca 500 miljoner). Vi sverigedemokrater
tror tyvärr att det kommer bli nödvändigt att höja lånetaket till den nivån som tjänstemännen
föreslog om vi inte vill sälja ut våra gemensamma tillgångar. Kommunen har tillgångar i elbolag,
bostäder och fastigheter.
De investeringar som nu ligger på bordet under en tioårsperiod är på ca 4 miljarder. Kommunen har
idag lån på ca 3,4 miljarder. Vi måste vända på alla stenar…
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Försäljning av kommunala tillgångar.
Vi sverigedemokrater är av princip emot försäljning av våra gemensamma tillgångar men om vi
måste minska ägandet för att klara framtida investeringar och minska låneskulden är industrilokaler
det minst skadliga att sälja, då man med detta bara minskar en inkomstkälla. Alingsås Energi Skulle
vid en försäljning ge rejält utrymme för amorteringar men ger idag en god vinst till kommunen.
Hyreslägenheter går att avyttra, men man behandlar sina medborgare illa om man riskerar högre
hyror. Lokaler som kommunen hyr av kommunen är skolor, förskolor, kontor, mm. I dessa lokaler
betalar kommunen hyra till sig själv och det kan inte bli billigare än så. Övriga tillgångar som går
att sälja är mark och byggrätter. Detta är dock en resurs som tar slut om man inte investerar i ny
mark. Andelslägenheter är ett nytt koncept för Alingsås kommun, där vi i dagsläget ställer oss
försiktigt positiva.

Turismen
Besöksturismen har utökningspotential i Alingsås. Kommunen behöver införliva Alingsås
turistbyrås hemsida i kommunens, så att allt i turistväg blir lätt att hitta. Det finns gott om goda
förebilder från andra kommuner att kopiera. Vi har massor att erbjuda besökare!
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Migration
Migrationens storlek beslutas på riksnivå. Den migrationspolitik som förs i riksdagen blir
kommunernas huvudvärk. Vi sverigedemokrater vill att alla som kommer till Alingsås skall kunna
behandlas på ett bra sätt. I nuläget klarar vi inte detta. Den logiska följden är att vi inte skall ta emot
fler. I dagens läge så vet ingen vad migrationen kostar Alingsås.
De kostnader kommunen har för migrationen måste redovisas separat så att vi vet vad vi har att
förhålla oss till. Många av Sveriges 290 kommuner går på knäna pga migrationen.
Nationaldagsfirande
Vi skall vara stolta över det land vi lever i och
att fira nationaldagen skall vara en självklarhet.
Vi anser att vårt firande skall vara traditionellt
och vara 100% svenskt. Det är Sveriges
nationaldag som skall firas, inte någon annans.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens främsta uppgift är att på ett effektivt sätt styra kommunen, så att alla
medborgare i Alingsås kommun skall kunna känna sig trygga och säkra. Invånarna måste ges
möjlighet att utvecklas, kunna påverka och självförverkligas. Kommunstyrelsen skall vara mycket
återhållsam när det gäller kommuninvånarnas pengar och en ordentlig översyn behövs gällande de
uppdrag man bekostar och nyttan det ger invånarna. Potatisfestivaler och liknande kostnader måste
ses i relation till kärnverksamheternas behov.
Kommunledningskontoret bör se över upphandlingsrutinerna och aktivt försöka stödja upphandling
av varor och tjänster från närområdet. Vidare är det självklart att i varje upphandling ställa krav på
att alla som utför upphandlade arbeten i, eller för, kommunen kan prata svenska på en nivå
motsvarande åtminstone godkänt avgångsbetyg från grundskolan.
Samma krav på kunskaper i svenska språket ska också gälla kommunens egen personal, varför detta
även ska vara en naturlig del av kommunens anställningspolicy. Vidare anser vi att kunskap och
kompetens skall vara avgörande för vem som får ett arbete inom kommunens olika verksamheter,
varken positiv eller negativ särbehandling ska förekomma. Kommunens personal ska bestå av de
personer som har högsta tillgängliga kompetens. Alla mål som baseras på kön, etnicitet eller andra i
sammanhanget ovidkommande faktorer kan och ska således slopas.
Det svenska språket skall, i så stor utsträckning som möjligt, och så som språklagen
stipulerar, användas i tal och skrift i hela kommunkoncernens uttryck.
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Digitalisering
Vi ser en stor potential i digitaliseringen men det handlar i första hand om att integrera detta
varsamt. Det måste finnas en plan för hur de nya digitala redskapen ska användas.

Barn och ungdomsnämnden
Barnomsorg
Sverigedemokraterna vill främja en utveckling som ger familjerna en större självständighet och
ökad valfrihet. Alla barn är olika och har olika behov. Ett stort utbud av barnomsorgsformer,
inklusive goda möjligheter för föräldrarna att få vara hemma med barnen under de tidiga åren, ska
därför eftersträvas.
Forskning visar att anknytning till en vårdnadshavare före 2 års ålder är oerhört viktig för
människans utveckling. En förskola med alltför stora grupper har svårt att fylla denna funktion.
Anknytningsproblem som skapas i tidiga år kan leda till psykisk ohälsa senare i livet.
Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngruppernas storlek skall vara anpassad efter
barnens behov och ålder och att föräldrarna skall erbjudas inflytande över verksamheten. Vidare
måste barnens fantasi och leklust tillvaratas på bästa sätt, samt stress- och bullernivåer reduceras till
ett minimum.
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Jourklasser
En mycket viktig aspekt är arbetsmiljön i skolan. Här spelar rektorers och lärares ledarskap stor roll
och vi föreslår jourklasser åt de elever som allra mest behöver särskilt kompetenta pedagoger. Det
skulle avsevärt förbättra förutsättningarna för många lärare som idag ofta behöver punktmarkera ett
fåtal elever, medan övriga i klassen arbetar mer eller mindre självständigt. Jourklasser är en bra
lösning för aktuella elever, övriga elever i klassen och lärare.
Sverigedemokraterna anser att trygghet och studiero är avgörande för alla elever och vi vill att man
arbetar hårdare mot mobbing och hot i kommunens skolor. De måste finnas särskilda lösningar så
att störande elever och elever med behov av extra stöd får hjälp, jourklasser kan vara en lösning.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden skall
varsamt förvalta och utveckla
kommunen samt bereda möjligheter för
nyetablering och inflyttning av företag.
I första hand bör detta ske genom att
bygga ut och förtäta i anslutning till
befintliga företagsområden. Tills dessa
möjligheter är uttömda vill vi avvakta
med att etablera helt nya områden.
Förvaltningen bör se över vilken
arkitekthistorisk kompetens som finns
och hur framtida byggnation harmoniserar med den befintliga. Att göra om de misstag som gjordes
på 50- och 60-talet när man lät uppföra avvikande byggnadsstil i städerna får inte upprepas.
Alingsås som trästaden där träden är högre än husen skall förstärkas och vara norm. Samhället och
dess utveckling skall styras av folket, folkvalda, och inte av exploatörer som har en annan
målsättning med sin verksamhet.
Människors liv formas av den miljö de växer upp i, lever i och verkar i. Det är därför viktigt att de
som har ansvar att utforma denna miljö har de egenskaper som behövs för att skapa en bra tillvaro.
Det går inte att bara flytta husen närmare varandra med argumentet att det då blir mer ”urbant”.
I dessa tider när ”förtätning” blivit ett modeord, finns det goda skäl att tänka efter före. Vi har alla
ett ansvar för tidigare, nuvarande och kommande generationer, att bevara kommunens själ samt
gestaltning.
Dagens bygglovskö skall bort. Fler handläggare och ökad fokus måste till.
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Miljöskyddsnämnden
Sverigedemokraterna ser människan som en del av naturen och inser att vi är helt
beroende av denna för att kunna fortsätta vår existens på jorden. Försiktighetsprincipen är således
central inom Sverigedemokraternas miljöpolitik. Människan har stor påverkan
på naturen. För att inte riskera kommande generationers behov måste vi ständigt förbättra vårt sätt
att ta hand om vår omgivning och bruka naturresurser med omsorg för kommande generationer.
Verksamheten behöver se över sina taxor och avgifter för att öka sina självbärande kostnader.
Socialnämnden
Sverigedemokraterna förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där
utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst ska ha
goda grundförutsättningar att lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in och
hjälper en när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i
god och väl fungerande familj.
Kommunens socialförvaltning ska ha kompetens och hög beredskap för att kunna möta den
enskilde på ett professionellt sätt när hjälpbehov uppstår
Försörjningsstöd (socialhjälp) ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem
Kommunen ska erbjuda kvalificerad rådgivning i svåra livssituationer.

Vi oroas över kraftigt ökade kostnader för orosanmälningar i spåren av migrationspolitiken.
Socialnämndens verksamhet styrs mycket av lagkrav som påverkar utgifterna. Detta innebär dock
inte att vi släpper kravet på en ordentlig genomgång av nämndens kostnader och
besparingspotential. Med framtida anhöriginvandring och osäkra försörjningsmöjligheter kommer
denna nämnd få det extra ansträngt framöver.
Kultur och Utbildningsnämnden
Utbildning
Både för lärlingsutbildningarna och de
yrkesinriktade gymnasieprogrammen är
det av största vikt att gymnasieskolan
utvecklar ett starkt samarbete med det
lokala näringslivet. Gymnasieskolans
uppdelning mellan studieförberedande
och yrkesinriktade program kräver dock
en väl utbyggd vuxenutbildning. En person som valt att läsa ett yrkesförberedande program måste
ges en reell möjlighet att läsa in de ämnen som saknas för att kunna sadla om och välja en väg inom
högre utbildning. Komvux är också ett viktigt redskap för att säkerställa att vi har en utbildad
befolkning som motsvarar de krav och önskemål som arbetsgivarna ställer.
Gymnasieskolans samarbete med näringslivet ska stärkas
Komvux ska vara väl utbyggt och erbjuda medborgarna en reell möjlighet till
vidareutbildning
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Kultur och fritid
Kulturarvet har ett egenvärde genom bland annat de skönhetsvärden och den estetik som det står
för. Att värna om kulturarvet är också att visa respekt för tidigare generationer, att minnas vad de
har åstadkommit. Den absolut viktigaste aspekten är dock att kulturarvet fungerar som ett
sammanhållande kitt. Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva
minnen, gemensamma myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk
för att i förlängningen kunna hålla samman. Särskilt viktigt blir detta i en stat som den svenska, med
en solidariskt finansierad välfärdsmodell, eftersom den solidaritet som håller upp systemet i sin tur
baserar sig på identifikation och en stark känsla av gemenskap.
Kulturarvet ska ha en framträdande plats i den offentliga konsten
Nolhagaparken skall utvecklas med konst och statyer
Stadens grundare Gustav II Adolf skall stå staty centralt i staden.
Nolhaga lantgård utvecklas med fler lantraser, bättre övervakning och en för personalen
anpassad schemaläggning.
Föreningslivet ges den respekt och uppskattning den så väl förtjänar.
Vi ser gärna ridvägar anläggas i kommunen, för att öka tryggheten för ryttare och
trafikanter.
Meröppet på biblioteket var en god tanke med
folkbildningen som utgångspunkt, men då det visat sig
att biblioteket blivit ett tillhåll för ungdomar som
förstör måste man tyvärr se över öppettiderna.
Kultur och fritidsverksamhet måste kostnadsbespara
och omprioritera när ekonomin i kärnverksamheterna
är ansträngd. Försäljning av anläggningar bör
undersökas och skötselavtal med föreningar skall
prioriteras och ses över.
Museets skötsel kan utföras av hembygdsföreningar
eller liknande. Fritidsgårdsverksamheten och dess
kostnader måste vägas mot utfall.
Kronan på verket tas bort av kostnadsskäl.
Delegationen till tjänstemän ses över.

Sida 158 av 174

Vård-och omsorgsnämnden
Våra äldre förtjänar världens bästa omsorg, så som de har betalt för. Sverigedemokraterna kan inte
acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social isolering eller att människor känner stark oro
för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen. Alla människor ska kunna åldras med
värdighet. De äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, ingen ska tvingas till ett
uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på
sjukhus.
Sverigedemokraterna ser positivt på valfrihet och privata vårdformer, så länge de privata
vårdgivarna lever upp till samtliga ställda kvalitetskrav.
Många äldre har idag svårt att finna ett enklare boende. Vi Sverigedemokrater vill att det snarast
utreds huruvida vård och trygghetsboende kan uppföras vid Mjörns södra strand, vid Alfhem. Vi vill
också att kommunen undersöker om privata exploatörer såsom Boviera eller liknande kan etablera
sig i kommunen för att öka alternativen för våra äldre.
Rutiner för att sitta vak under någons allra sista timmar i livet ska finnas och vara en självklarhet så
att både vårdtagare och deras anhöriga kan känna sig trygga i att man lämnar livet älskad och
omvårdad.
Utbyggnad av trygghets- och seniorboenden.
Möjligheten till att bo med sin livspartner på seniorboenden bör förbättras.
Kommunens verksamhet med terapihundar inom omsorgen utvecklas.
Bra språkkunskaper krävs för att arbeta inom äldrevården.
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Ett varsamt hanterande av de gemensamma,
ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del
av den Sverigedemokratiska förvaltarskapstanken.
En ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi, byggd
på långsiktigt tänkande är för oss självklar. Tillväxt
är nödvändigt för att kunna upprätthålla vår välfärd,
men måste balanseras mot viktiga samhällsvärden
såsom folkhälsa, kulturarv, miljö, socialt kapital
och nationellt självbestämmande.
Vi ser arbete som det enda säkra medlet att
åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt välstånd. Därför krävs goda villkor för företagande och
entreprenörskap.
Överskottsmål på i genomsnitt minst 4 %
Kommunen skall prioritera kärnverksamheterna.
Kommunen skall långsiktigt sträva efter att svara för sina egna kostnader.
Nämnderna skall inte gå med underskott
Vi Sverigedemokrater utgår från en försiktighetsprincip och anser att den kostym kommunen har
idag är allt för stor och vid. Sverigedemokraterna anbefaller ett försiktigt framåtskridande som
baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi bejakar lag och ordning,
gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner samt bevisat välfungerande
naturliga gemenskaper, i form av familj och nation.
Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare också
garanteras en hög grundläggande nivå med ekonomisk och social trygghet.
TILLVÄXTPROGRAM
Vår grundtanke är att den
byggnadsutvecklingen som sker och kommer
att ske i vår kommun skall vi politiker
bestämma över och inte byggbolagen. Vi
skall värna om den unika kultur som råder i
vår kommun. Staden där träden är högre än
husen. Trästaden osv.
Större projekt
• Stadsskogen (2020-2024)
• Verksamhetsområde Norr inkl Norra länken
(större investeringar från och med 2023)
• Krangatans förlängning (2022-2024)
• Mjörnstranden (2023-2024)
• Åtgärder avsiktsförklaring E20 (2020-2024)
• Reningsverk Nolhaga (2020-2024)
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MÅL
MÅL 1 • I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande
MÅL 2 • I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande
MÅL 3 • I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter
MÅL 4 • I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning
MÅL 5 • I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet
MÅL 6 • I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande
MÅL 7 • I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov
Mål 8 • I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid
MÅL 9 • I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv
MÅL 10 • I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för organisk tillväxt
MÅL 11 • I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling
MÅL 12 • I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning
MÅL 13 • I Alingsås motverkas mutor och vänskapskorruption varför all sponsring upphör

Hela kommunen skall leva och frodas.

Sida 161 av 174

Vilken väg skall vi välja i framtiden?
Uppdrag
KS ges i uppdrag att redovisa kostnaderna för migrationen
KS ges i uppdrag att i digitaliseringens anda effektivisera kommunen tillsammans med nämnderna
KS får i uppdrag att översätta alla texter och uppdrag till begriplig svenska enligt svensk språklag
KS får i uppdrag att se över alla onödiga kostnader och onödiga projekt
SN ges i uppdrag att komma till rätta med nettokostnadsavvikelsen
KUN och BUN ges i uppdrag att se till att lärarna är objektiva i sin undervisning
KUN ges i uppdrag att utveckla Nolhaga lantgård med fler lantraser och kameraövervakning
KUN ges i uppdrag att avskaffa ”Kronan på verket”
VON ges i uppdrag att erbjuda kameraövervakning så att vårdnadstagarna kan sova utan att bli
väckta.
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Driftbudget
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Sverigedemokraterna Alingsås
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Vänsterpartiet Alingsås
Budget 2020-2022

Ett Alingsås för alla, inte bara de rika

Sida 165 av 174

Inledning
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Det
innebär att vårt främsta mål är ett jämlikt och hållbart samhälle där vi aktivt
arbetar för att minska klyftorna, stärka välfärden, värna demokratin och
säkerställa att alla människor oavsett bakgrund och förutsättningar kan åtnjuta
frukterna av vårt gemensamma arbete.
Sverige är ett klassamhälle, där det gapar stora klyftor i livsmöjligheter, livslängd
och makt mellan de som tjänar mest och de som tjänar minst. Alingsås är inte
något undantag. Det är därför vårt uppdrag som socialister att genom praktiska
förslag och fördelning av resurser motverka detta.

Övergripande ekonomiska förutsättningar
Samtliga förvaltningar får i vår budget full uppräkning för ökade löner och priser.
Detta innebär att våra satsningar vi gör utöver detta är genuina satsningar, och
inte dolda sparbeting som den styrande minoriteten hittills har genomdrivit. Så
kallade “effektiviseringar” har kommit till vägs ände i många av verksamheterna.
Det finns säkerligen besparingar att göra och sätt som vi kan jobba smartare och
billigare på, inte minst genom digitalisering, men vi tror att det bästa sättet att
åstadkomma detta inte är genom stora besparingskrav utan genom att ge
verksamheterna lugn och ro att arbeta. I vissa av våra mest personaltäta
verksamheter såsom vården och skolan betyder “effektiviseringar” nästan alltid
att personalen måste springa fortare, stressa mera och kompromissa med
kvaliteten på den service de ger.

●
●
●
●
●

Full uppräkning enligt 3 % PKV till samtliga nämnder, sammanlagt 32,6
mnkr, utöver satsningar nedan:
+2 mnkr till vård- och omsorgsnämnden.
+3 mnkr till socialnämnden.
+1 mnkr till kultur- och utbildningsnämnden.
+4 mnkr till barn- och ungdomsnämnden.

Kommunalskatt
Vänsterpartiet Alingsås föreslår en höjning av kommunalskatten med 30 öre, till
en nivå på 21,66 kr. Det är inte ett lätt beslut att fatta, men år av konsekvent
otillräckliga statsbidrag från både borgerliga och nu socialdemokratiskt styrda
regeringar har dränerat kommunernas resurser och möjligheter att själv bekosta
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välfärden. Den kommunala skatten är icke-progressiv, och vi skulle hellre på
riksplanet vilja se återinförande och höjande av progressiva skatter, men i brist på
generella statsbidrag ser vi ingen annan utväg för att bibehålla och förstärka
kvaliteten i välfärden.

Kultur, fritidsliv och folkhälsa
Ett fritt och levande kulturliv är av största betydelse för att människor ska vilja
leva och arbeta i en kommun. Bibliotek, konsthall och kulturföreningar är vitala
pelare och mötesplatser i det demokratiska samtalet och en nödvändig
förutsättning för bildning och livslångt lärande. Att lära barn och unga att läsa
och förstå texter och att introducera dem till litteratur och kultur skapar inte bara
bättre människor utan också bättre medborgare.
En kvalitativ kulturskola är för många barn inkörsporten till ett rikare liv och
glädje för livet. Vi vet dock att det skiljer sig mycket i vilken utsträckning olika
sociala inkomstgrupper går i kulturskolan. Vänsterpartiet Alingsås vill därför att
man ser över hur man kan sänka priserna, för att på sikt kunna ta bort dessa helt.
Idrotts- och föreningsliv skänker mening och glädje samt medverkar till en bättre
folkhälsa och friskare liv. Det är viktigt att kommunen är en aktiv och
medverkande part för att stötta och hjälpa föreningar och civilsamhälle.
Kommunen ska också erbjuda våra invånare bra och kvalitativa sport-, friluftsoch idrottsanläggningar som är tillgängliga för alla oavsett ålder,
funktionsvariation, kön eller plånbok.

●
●
●

Kultur- och utbildningsnämnden tillförs medel för att införa gratis
inträde för pensionärer under dagtid i Nolhagahallen.
Kultur- och utbildningsnämnden tillförs medel för en satsning på barn
och ungas läsande riktat mot skolor, förskolor och fritidshem.
Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att se över och sänka
priserna för kulturskolan för att på så sätt kunna tillgängliggöra musikoch kulturundervisning till bredare grupper.

Boende och samhällsplanering
Bostad är en mänsklig rättighet. Det verktyg kommunen har för att tillgodose
detta behov är vårt allmännyttiga bostadsbolag Alingsåshem. Det är genom
detta bolag som vi politiker kan styra mot de sociala och miljömässiga mål som vi
har åtagit oss. Alingsåshem ska förse invånarna med bostäder av god kvalitet,
som är miljömässigt hållbara, och som har hyror som även låginkomsttagare har
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råd med. Vänsterpartiet Alingsås motsätter sig därför konsekvent alla
utförsäljningar av allmännyttan, då man genom att sälja vår gemensamma
egendom också frånhänder sig de verktyg vi har för att uppnå våra
bostadspolitiska mål. Vänsterpartiet Alingsås förespråkar också stor försiktighet
och restriktivitet när det kommer till så kallade lyxrenoveringar och onödiga
hyresdrivande åtgärder som leder till “renovräkningar”. Alla renoveringar måste
ske i gott samförstånd och dialog med de boende. Vi kan därtill inte lita på
marknaden när det kommer till bostadsbyggande, utan kommunen måste ta en
aktiv och ledande roll när det kommer till bostadsförsörjningen.
Genom socialistisk och feministisk stadsplanering så bygger vi en stad för alla.
När man bygger nya områden i staden måste man se till att det är en blandad
bebyggelse med olika upplåtelseformer, både hyresrätter, bostadsrätter och villor.
Vänsterpartiet värnar vår gemensamma natur och den rikedom vi har i vår
kommun i form av sjöar och vattendrag. Därför måste en mycket stor
restriktivitet prägla alla beslut som gäller att frångå strandskydd och liknande. Vår
natur och rätten för allmänheten till den är alltför viktig för att låta överklassen
låsa in den bakom staket och murar i sina lyxvillor.
Att låta feministiska hänsyn genomsyra vår stadsplanering så ser vi också till att
skapa en stad som är trygg för alla. Genom att bygga bort otrygga områden,
genomtänkt belysning, utbyggd kollektivtrafik och att skapa en blandad och
levande stad med grönytor, parker och offentliga platser så ser vi till att
människor kan känna sig trygga på våra gator och torg.

●

●

●

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi och
riktlinjer för feministisk stadsplanering som ska användas i framtida
planering i syfte att öka våra invånares trygghet.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna att bedriva
allmännyttan i alternativa kommunala former, exempelvis kommunal
icke-vinstdrivande stiftelse för att bättre uppfylla allmännyttans uppdrag
och mål.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att stegvis göra innerstaden
bil- och parkeringsfri.

Äldreomsorg
En trygg ålderdom och en äldreomsorg värd namnet måste vara vårt mål i
kommunen. Vi vet att vi kommer behöva utöka våra platser kraftigt den
kommande tiden då vi har en åldrande befolkning. Men ska vi kunna bemanna
dessa boenden och ge våra äldre en god och trygg omsorg måste vi också se till
att vi har kunnig och duktig personal som vill arbeta inom verksamheten, och att
befintlig personal vill stanna och hjälpa till att utveckla verksamheten med sitt
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kunnande och engagemang. Sjuktalen är idag tyvärr allt för höga bland vår
personal, vilket beror på den allt mer ökande stressen som är en naturlig följd av
underbemanning och avsaknad av budgetmedel. Vi föreslår därför i vår budget
en satsning på personalen, främst genom att vi tillsätter medel för att lägga
grunden för en arbetstidsförkortningsmodell för vårdpersonal. Vi har många goda
exempel nationellt hur 6-timmars arbetsdag eller 4 dagars arbetsvecka mycket
positivt påverkar personalens välmående och effektivitet. Vi vill även introducera
att genomgripande “hälsopaket” för våra äldre genom att man satsar på
förebyggande åtgärder såsom utdelning av gratis broddar till samtliga äldre inom
kommunen, i syfte att förebygga ohälsa och på sikt spara pengar.

●

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram och implementera
en modell för arbetstidsförkortning för vårdpersonal.

Skola
Genom en skola som tar sitt kompensatoriska uppdrag på allvar så motverkar vi
uppkomsten av sociala klyftor. Alingsåsare ska vara trygga i att vilken skola deras
barn än går i så får de samma höga kvalitet på undervisning, och tillgång till
elevhälsa och stöd för de elever med särskilda behov. Att våra barn är försäkrade
även på fritiden är en självklarhet. Vinstdrivande friskolor ökar segregeringen och
motverkar ett sammanhållet skolväsende, och Alingsås kommun bör därför till
den grad det är möjligt neka vinstdrivande friskolor att etablera sig i Alingsås.
Förskolan är liksom det övriga skolväsendet en vital pusselbit i att grundlägga det
jämlika samhället. Genom en kvalitativ förskola med hög pedagogisk standard så
utvecklas barn i språk och social förmåga. Barnomsorg ska även fortsatt erbjudas
på obekväm arbetstid, något som stärker många föräldrars möjligheter att arbeta
inom speciellt vårdyrken. Vänsterpartiet Alingsås vill verka för mindre
barngrupper genom att öka personaltätheten och ha färre antal inskrivna barn
per pedagog.
Personalen är vår viktigaste resurs i skolan och vi måste eftersträva att ta
personalens synpunkter och behov på allvar.

●
●
●

Barn- och ungdomsnämnden ska tillse att det införs olycksfallsförsäkring
för skolbarn även utanför skoltid.
Barn- och ungdomsnämnden ska arbeta aktivt med arbetsmiljön för
våra pedagoger och lärare i samverkan med personalorganisationerna.
Kommunen ska se över kostverksamheten med mål att ge näringsriktig,
lokalproducerad, ekologisk och i huvudsak växtbaserad kost.
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Social välfärd
Ett starkt socialt skyddsnät är en förutsättning för det mänskliga samhället.
Socialtjänsten måste stärkas med resurser för att fånga upp människor som
befinner sig i utsatta situationer, redan innan det eskalerat till den punkt då vård
eller placering är nödvändigt. Genom ett stärkt förebyggande arbete, speciellt för
unga människor som befinner sig i riskfyllda miljöer eller familjer med svagt
socialt skyddsnät, kan man göra stora besparingar på framtida vård och undvika
mycket onödigt lidande. Verksamheten ska vara uppsökande och på plats där
problemen uppstår.
Även arbetet mot våld i nära relationer samt hedersbaserat våld eller förtryck
måste stärkas. Kommunen har här en viktig part i kvinnojourer och
organisationer i civilsamhället som arbetar med dessa frågor, och här måste det
ske ett ökat stöd från kommunen till dessa.
Målet med alla sociala insatser ska vara att ge individen de verktyg hen behöver
för att uppnå självförsörjning och ett värdigt liv. Med de nedskärningar som den
nuvarande högerregeringen åsamkar Arbetsförmedlingen kommer kommunen
att behöva ta ett mer aktivt ansvar i arbetsmarknadspolitiken och för grupper
som står långt ifrån arbetsmarknaden.

●

●

●

Socialnämnden ska arbeta aktivt för att stärka det förebyggande och
uppsökande arbetet, speciellt med ungdomar i riskmiljöer och kvinnor
som lever i våldsamma relationer eller är utsatta för hedersförtryck.
Socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden ska aktivt
samverka med varandra och med skola och lokalt näringsliv för att stötta
personer utanför arbetsmarknaden.
Samtliga nämnder ska tillse att kommunens verksamheter erbjuder
sommarjobb och praktikplatser för ungdomar i kommunen.

Miljö
Alingsås ska ligga i framkant när det kommer till miljöarbete. Genom att sätta ett
gott exempel i vårt miljöarbete är kommunen en aktiv part i att uppfylla våra
nationella mål. Vi vill att kommunen utlyser klimatnödläge, och att all kommunal
verksamhet ska genomsyras av inte bara ekonomiska och sociala hållbarhetsmål
utan även miljömässig hållbarhet. Satsningar på solpaneler och vindkraft gör inte
bara vår kommun klimatneutral utan säkrar också vår energiförsörjning i
katastrofsituationer. Vår kost ska vara ekologisk och i största möjliga utsträckning
lokalt producerad samt i större utsträckning växtbaserad. Resor och konferenser
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på andra orter bör minskas till ett nödvändigt minimum, och här är
digitaliseringen till stor hjälp.

●

Alingsås kommun deklarerar ett omedelbart och övergripande
klimatnödläge och upprättar en plan för hur detta ska genomsyra all
verksamhet.

Privatiseringar
Vänsterpartiet är absolut motståndare till att lägga ut kommunens verksamhet
på privata utförare och att införa LOV. Vi vill också avskaffa den kommunala
utmaningsrätten. Det är vår bestämda uppfattning att kommunal verksamhet
ska bedrivas i kommunal regi, där vi själva har kontrollen och sätter villkoren.
Privatiseringar leder alltid till ökade priser, en förlust av kompetens, förlust av
kontroll och en uppsplittring av verksamheter som leder till att vi inte längre kan
effektivt planera och utföra vår verksamhet. Vänsterpartiet vill även att
kommunen tar tillbaka verksamheter som nu ligger på privata utförare när
avtalen går ut. Våra barn och äldre ska inte vara i klorna på riskkapitalister och
lycksökare. Genom att bedriva verksamhet såsom kost, städning och annan
service i egen regi kan man dessutom uppnå samordningsvinster och se till att
våra politiska mål får genomslag i verksamheten.

●

Kommunorganisationen ska inte genomföra ytterligare privatiseringar,
och kommunal kärnverksamhet som nu bedrivs i privat regi ska återgå i
kommunal regi när avtalen går ut.
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Ekonomi

7
Sida 172 av 174

8
Sida 173 av 174

9
Sida 174 av 174

