Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kommunfullmäktige
Tid:

2021-11-03, kl. 09:30

Plats:

Alströmerteatern, Alingsås
På grund av rådande situation med Covid-19 hänvisar
kommunfullmäktige
att allmänheten deltar vid kommunfullmäktiges sammanträde via
webbsändningen: Alingsås WebbTV, alingsas.se
Anledningen är att minska risken för smitta.
Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.
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 och val av justerare

3.

Budget 2022-2024 för Alingsås kommun, 2021.239 KS

4.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden Sandra Larsson Sandman (C), 2021.587 KS

5.

Avsägelse av uppdrag som suppleant i Alingsås Energi Nät AB - Simon
Köhlin (C), 2021.589 KS

6.

Avsägelse av uppdrag som suppleant i Alingsås Energi AB - Simon
Köhlin (C), 2021.588 KS

7.

Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i barn- och ungdomsnämnden
efter Sandra Larsson Sandman (C), Theresa Montebelli (C), 2021.597
KS
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8.

Kommunalt kompletteringsval - Suppleant i Alingsås Energi Nät AB
efter Simon Köhlin (C), Karl-Johan Andersson (C), 2021.595 KS

9.

Kommunalt kompletteringsval - Suppleant i Alingsås Energi AB efter
Simon Köhlin (C), Karl-Johan Andersson (C), 2021.596 KS

10.

Meddelanden
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Sammanträde med kommunfullmäktige
Tid:
Plats:

onsdagen den 3 november 2021 kl 9.30
Alströmerteatern, Alingsås

Schema för dagen:
09:00
Samling och kaffe
09:30
Upprop, val av justerare samt tid för justering
Partirepresentanternas inledande anförande 8 min x 8 partier
1: S
2: M
3: C
4. L
5: SD
6: KD
7: V
8: MP
11.00-11.30
Allmänhetens frågor kring ärendet Budget för Alingsås kommun 2022-2024
besvaras via webbsändningen av mötet.
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 1 november.
En fråga per frågeställare kommer att besvaras muntligt via webbsändningen av mötet.

12.30
13.30

Lunch
Sammanträdet fortsätter

Under eftermiddagen - kafferast

Kristina Grapenholm (L)
Ordförande

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

Lunch serveras på Alströmerskolan till tjänstgörande ledamöter,
anmäl eventuell specialkost till Anci Eyoum, tel 0322-61 61 30 eller
anci.eyoum@alingsas.se senast onsdagen den 27 oktober.
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Debattordning
Kommunfullmäktiges behandling av budget för Alingsås kommun 2022-2024
den 3 november 2021
A/ Partirepresentanternas inledande anföranden
B/ Allmänhetens frågor
C/ Sakbehandling av budget enligt följande ordning
(anförande enligt ordinarie ordning 5 min, replik 2 min):
-

kommunledning och övergripande
vård och omsorg
social omsorg
utbildning
kultur och fritid
samhällsbyggnad
miljö
övrigt
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Budget 2022-2024 för
Alingsås kommun
3
2021.239 KS

Sida 6 av 138

Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

§ 158 2021.239 KS

Budget 2022-2024 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning

Ärendet Budget 2022-2024, Alingsås kommun innehåller:
o
o
o
o
o
o
o
o

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

Utgångspunkten för Budget 2022-2024 är Budget 2021-2023 som kommunfullmäktige
beslutade om den 4 november 2020, § 161.
Budgetberedning
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens budgetberedning. Beredningen ägde
rum under september.
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 ingår i budgetdokumentet.
Nämndernas huvuduppdrag
Nämndernas huvuduppdrag är oförändrade.
Ekonomi
Nämndernas samlade kommunbidrag och investeringsfördelning framgår av
budgetdokumentet.
Samtliga nämnder har en uppräkning på 100 % av PKV år 2022 och 2023 och 75 % 2024.
Detta innebär en uppräkning på grundkommunbidraget om 2,2 % år 2022, 2,0 % år 2023 och
2,1 % år 2024.
Full kompensation tilldelas enligt kommunens målgruppsmodell till de nämnder som berörs.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

KS § 158, forts
Därutöver genomförs nedan fördelningar.
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, kostavtal, 5 510 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, LSS-verksamhet, 6 000 tkr.
Socialnämnden
Inga justeringar.
Kultur- och utbildningsnämnden
Kommunbidraget sänks permanent år 2022, kostavtal, -244 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, sommarjobb, 1 000 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2024, hyra ishall, 10 000 tkr.
Barn- och ungdomsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, kostavtal, 5 106 tkr.
Miljöskyddsnämnden
Kommunbidraget sänks permanent år 2022, ramjustering (KS) miljöstrateg, -747 tkr.
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, ramjustering (KS) offentliga toaletter, 375 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, ökad skötsel och tillkommande ytor, 1 000 tkr.
Kommunstyrelsen
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, ramjustering (MN) miljöstrateg, 747 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2022, ramjustering (ÖFN) samverkan, -301 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2022, ramjustering (SBN) offentliga toaletter, -375 tkr.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2022, valår 2022, 1 000 tkr.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2022-2024, digitalisering, 2 000 tkr per år. Tillfällig höjning
2022 beslutades i Budget 2021-2023.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2023, utbildning av politiker efter valet, 1 000 tkr.
Exploatering
Inga justeringar.
Överförmyndarnämnden
kommunbidraget höjs permanent 2022, ramjustering (KS) samverkan, 301 tkr.
Internränta
Internräntan för avgiftsfinansierad verksamhet följer kommunens prognostiserade
upplåningsränta och uppgår till 0,51 % år 2022-2023 och 0,61 procent år 2024.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

KS § 158, forts
Skatter och bidrag
Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från Sveriges kommuner och
landstings cirkulär 21:31.
Pensioner
Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti 2021.
PO-pålägg
PO-pålägget följer Sveriges kommuner och regioner rekommendationer enligt cirkulär 21:35
för år 2022 om 39,75 % samt med ett tillägg för de fackliga företrädarna om 0,55 %. Totalt
PO-pålägg är 40,3 %.
Skattesats
Kommunalskatten är oförändrad och uppgår till 21,36 %.
Särskilda budgetberedningen
Kommunfullmäktiges presidium har rollen att vara budgetberedning för revisorernas budget.
Presidiet har den 17 september 2021, § 1 föreslagit att kommunfullmäktige anslår 2 080 tkr
till revisorerna för år 2022.
Särskilda budgetberedningens förslag är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens
kommunbidrag.
Arbetsutskottet har den 13 oktober, § 181 behandlat ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Waern (S), Anita Hedén Unosson (S, Irene Jonsson (S) och Peter Norlander (S)
föreslår att Socialdemokraternas förslag till budget 2022-2024 bifalls.
Martin Lindberg (V) föreslår att Vänsterpartiets förslag till budget 2022-2024 bifalls
Anna Hansson (MP) föreslår att Miljöpartiets förslag till budget 2022-2024 bifalls.
Boris Jernskiegg (SD) och Zandra Pettersson (SD) föreslår att Sverigedemokraternas förslag
till budget 2022-2024 bifalls.
Annika Qarlsson (C) Jens Christian Berlin (L), Lady France Mulumba (KD) och Daniel
Filipsson (M) föreslår att arbetsutskottets förslag till budget 2022-2024 bifalls.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-10-18

KS § 158, forts
Beslutsgång
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 2022-2024 med tillhörande investeringsbudget
för 2022-2026 antas.

2.

Skattesatsen fastställs till 21,36 procent.

3.

Lokalförsörjningsplan Alingsås kommun 2021-2026 fastställs.

Reservation
Anna Hansson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Simon Waern (S), Anita Hedén Unosson (S) Irene Jonsson (S) och Peter Norlander (S)
reserverar sig till förmån för eget förslag.
Boris Jernskiegg (SD) och Zandra Pettersson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Martin Lindberg (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Utdragsbestyrkande
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Läsanvisning

Budget 2022–2024 Alingsås kommun

Budget 2022–2024 för Alingsås kommun pekar ut
färdriktningen för kommunens utveckling. Budgeten innehåller resultat-, balans- samt kassaflödesbudget för de kommande tre åren och investeringsbudget för de kommande fem. Budgeten redogör
för viljeinriktningen för verksamheten de kommande åren. Ambitionerna tar sig uttryck i de prioriterade målen med dess tillhörande indikatorer.
Prioriterade mål och indikatorer

Till de prioriterade målen kopplas indikatorer
vars utfall följs upp per helår. Indikatorerna fungerar som ett mått för att analysera och bedöma
framgång i förhållande till de prioriterade målen.

Varje indikator har en målsättning med ett målvärde för 2023. Målsättningen ska ses som en delmålsättning som ska uppnås under en treårsperiod,
med start i kommunens budget 2021. Nämnder
och bolag ska i enlighet med kommunens styrmodell formulera egna mål utifrån de prioriterade
målen. Nämndernas mål sträcker sig över planperioden. Tillhörande nyckeltal ska på ett tydligt sätt
indikera vart arbetet med målen är på väg och vara
möjliga att följa upp under året. Det är av största
vikt att nämnderna beslutar om mål med en tydlig
koppling till de prioriterade målen och dess indikatorer, samt tillser att målen är mätbara under året.
Uppföljning sker i samband med kommunens delårsbokslut och årsbokslut.
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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 27 november 2019, § 218.

Struktur för styrning av nämnder och bolag

I Alingsås kommuns styrmodell har en gemensam
struktur för styrningen av kommunens nämnder
och bolag fastslagits. Den består av tre övergripande
block; mål- och resultatstyrning, kvalitetsstyrning och
ekonomistyrning. Syftet med en sådan struktur 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.
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.
Kvalitetssäkring av
grunduppdrag och internkontroll

Samtliga nämnder, bolag och förvaltningar ansvarar för att löpande kvalitetssäkra och utveckla sitt
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grunduppdrag. Varje förvaltning arbetar med att
identifiera de områden som är särskilt viktiga för
en god kvalitet i den egna verksamheten, och följa
upp dessa områden löpande. Om uppföljning visar
på behov av förbättring är verksamheten skyldig att
vidta åtgärder. Varje nämnd och styrelse ansvarar för
att 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 och bolagsstyrelsernas måldokument.
Internkontrollen ska förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som riskerar att hindra kommunen från att bedriva verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.
Ekonomistyrning

Kommunen tillämpar 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. Därutöver regleras kommunens
ekonomiska förvaltning i stor utsträckning av lagstiftning.

Sida 14 av 138

INLEDNING

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 tagits fram som tydliggör de särskilda inriktningar som fokus bör ligga på för att nå
kommunens vision. Fokusområdena ska vara väg-

ledande 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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Alliansens budget 2022-2024
Budget för Alingsås kommun 2022-2024
Alingsås är en kommun med stor potential, med
tusentals människor som går till jobbet varje dag,
många driftiga företagare, en vacker stadskärna och
en livskraftig landsbygd. Med majoriteten av mandatperioden bakom oss kan vi konstatera att Alliansen har tagit vara på den potentialen. Våra tidigare
budgetar har innehållit initiativ och satsningar för
att förbättra företagsklimatet, öka byggandet av bostäder, genomföra en grön omställning och förstärka välfärden i form av vård, skola och omsorg med
hög kvalitet och tillgänglighet samt främja ett rikt
kultur- och föreningsliv.
Genomgående för mandatperiodens tre första år
är att utvecklingen har skett med stor hänsyn till
våra gemensamma skattepengar och alltid med ekonomiskt ansvarstagande i första ledet. Tack vare välskötta finanser har vi i varje budget kunnat presen-

tera satsningar på välfärdens kärna – förstärkningar
av vården, skolan och omsorgen. Vi har också drivit
arbetet med samhällsplanering vidare och stora strategiska satsningar på infrastruktur är nu på väg att
förverkligas.
Alliansens budget innehåller ännu fler åtgärder
och satsningar, som till exempel en ny ishall, ökade
resurser för ytterligare sommarjobb till ungdomar,
resurser för ökad grönyteskötsel, ökade resurser till
närproducerad kost inom skola och äldreomsorg
samt en rad åtgärder inom ramen för kommunens
näringslivsstrategiska program. Alliansen tänker fortsätta ta ansvar i en krävande tid, tillsammans med de
andra partierna, tillsammans med våra lokala företag,
tillsammans med det civila samhället och tillsammans
med alla invånare i Alingsås kommun.

Från vänster: Jens Christian Berlin (L), Annika Qarlsson (C), Lady France Mulumba (KD) och Daniel Filipsson (M)
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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.
Ett stort och medvetet arbete för att uppnå ett
ledarskap som omfattar hela den kommunala organisationen fortskrider under 2022 och framåt.
Våra gemensamma värderingar

Alliansen vilar på värden som frihet, ansvar, rättvisa,
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, individ- och
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 nämnda prioriteringarna som grund ser vi också behov av
att kommunen är aktiv och drivande på 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.
Agenda 2030

FN:s medlemsländer har genom antagande av Agenda 2030 kommit överens om 17 globala mål för
en hållbar utveckling. Syftet är att fram till år 2030
uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt
hållbar utveckling världen över. Utifrån de globala
målen i Agenda 2030 har Alingsås kommun antagit en policy för hållbar utveckling. Policyn är en
utgångspunkt för implementering av hållbarhetsaspekter i hela kommunens verksamhet och utgör
den bakgrund mot vilken budgetens förslag kring
social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet har
framställts.
Jämställdhet

Jämställdhet är när kvinnor och män, flickor och
pojkar, har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Det har de inte i
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dag, vilket innebär att jämställdhetsarbetet är viktigt
för att värna mänskliga och demokratiska rättigheter. Diskriminering, kränkning, sexuella trakasserier
och hedersrelaterat våld får inte förekomma och ska
beivras. Barn och vuxna ska alltid bemötas av respekt och tolerans. Varje individ har också ett ansvar att bemöta andra med respekt och tolerans.
Förskolor, skolor, föreningar och arbetsplatser
som präglas av mångfald, likabehandling och jämställdhet tar till vara människors kompetens, skapar
kraft och bidrar till en bättre arbetsmiljö. På samma
sätt är en jämställd och öppen kommun attraktiv,
vilket främjar trivsel, tillväxt och utveckling. Att
följa upp lönekartläggningar och öka kunskapen
i jämställdhetsfrågor inom varje politikområde är
viktigt i arbetet för förbättrad jämställdhet.
Demokrati

Demokrati är en av det fria samhällets hörnpelare,
där politiska partier och folkrörelser med många aktivt engagerade spelat en avgörande roll i samhällsutvecklingen. Antalet förtroendevalda och medlemmar i de traditionella folkrörelseorganisationerna har
dock under de senaste decennierna minskat kraftigt.
Vi tar detta på stort allvar och vill därför arbeta med
att slå vakt om och stärka demokratin genom medskapande medborgardialog, användande av ny digital teknik samt ge ökat ansvar för dessa frågor i såväl
kommunstyrelsen som övriga nämnder.
Alingsås kommun ska vara en transparent kommun, där vi löpande informerar om vilka förändringar som planeras och 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 i viktiga frågor. För
att medborgardialog ska kunna tillämpas i praktiken
krävs kunskap och medvetenhet inom kommunens
förvaltningar om när medborgardialog kan tilläm-
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pas och hur en sådan kan genomföras. Kommunen
måste kontinuerligt säkra att det finns tillräcklig
kompetens kring medborgardialog hos de anställda.
En kommun fri från korruption och misskötsel är en förutsättning för att kunna hushålla med
kommunens ekonomi och bedriva en bra verksamhet. Därför har det under mandatperioden beslutats att inrätta en visselblåsarfunktion och antagits
en policy mot korruption. Att kunna rapportera
missförhållanden utan att drabbas av negativa konsekvenser är viktigt för att upprätthålla invånarnas
förtroende för kommunen som organisation.
Integration

Alingsås kommun har under senare år tagit emot
såväl asylsökande som kvotflyktingar och kommunplacerade personer som redan erhållit uppehållstillstånd. Det har varit en utmaning då många ankom
till vår kommun, men har till stora delar klarats
av tack vare frivilliginsatser från det civila samhället. SKR 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.
Det är därför väsentligt att de nyanlända som påbörjat gymnasiestudier ges möjlighet att slutföra
dem. Fördjupad utveckling av samverkan kring utbildning och praktikplatser ska därför prioriteras.
Språkträning ska säkras för dem som efter flera år
i kommunen inte kan bli självförsörjande på grund
av bristande kunskaper i svenska språket.
Integration har också en vidare betydelse. Det
handlar om att integrera alla i samhället oavsett bakgrund, ålder, kön eller sexuell läggning, med mera.
Att alla ska få möjlighet att uppleva delaktighet och
ett unikt värde är alltid grunden. En fortsatt samverkan mellan kommunen, näringslivet och det civila
samhället är avgörande för en lyckad integration.
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Alliansens politiska
prioriteringar för år 2022
Klimat och miljö

Klimathotet är vår tids stora ödesfråga. Det är en
global fråga, men klimatarbetet måste ske även lokalt. Alingsås kommun ska inte bara vara med och
bidra till den omställning som krävs, utan också gå
före. Vi måste gå över till transporter som drivs av
förnybara bränslen och ersätta fossil energi med ny
hållbar teknik.
I förra årets budget lade Alliansen konkreta förslag inom en rad områden med syfte att bidra till
minskad halt av koldioxid i atmosfären. Kommunen ska verka för fler miljöbilar i verksamheten. För
att genomföra detta behöver det ske en utbyggnad
av laddstationer vid kommunala byggnader.
Den gröna omställningen av Alingsås kommun
pågår redan. Vi behöver dock göra mer. Klimatarbetet får aldrig plana ut, utan måste ständigt växla upp
om vi ska hinna nå klimatmålen. För att få fram de
mest effektiva åtgärderna tar kommunen nu fram
en handlingsplan för klimatet, som kommer att sjösättas under nästkommande år.
Bevarande av biologisk mångfald är ett globalt
hållbarhetsmål och en nödvändighet för allt liv på
jorden. Åtgärder för att nå detta mål är bland annat
att värna skyddsvärd natur, återskapa biotoper som
gått förlorade samt att informera och involvera invånarna i arbetet för ett ur miljöperspektiv hållbart
samhälle. Alingsås kommun har under mandatperioden antagit ett nytt naturvårdsprogram. För att nå
de mål som programmet ställer upp, kommer det
under kommande år krävas en ökad samordning
mellan kommunens olika förvaltningar.
Alingsås kommun ska fortsätta arbeta för att
minska kostens miljö- och klimatpåverkan. I kom-

munens nyligen antagna livsmedelsprogram fastslås
flera klimatfrämjande insatser, som bland annat ett
minskat måltidssvinn och ökad andel närproducerat mat. Därför tillskjuts ytterligare resurser under
planperioden i syfte att öka andelen närproduerad
kost inom skola och äldreomsorg.
Ett sätt att minska CO2-utsläppen är att främja
cykeln som transportmedel. Det sker främst genom
att öka antalet kilometer gång- och cykelväg i kommunen. På kommunala gator fortsätter utvecklingen
av gång- och cykelvägar enligt gällande Trafikplan.
Konkreta åtgärder för en resultatinriktad
och effektiv klimatpolitik:
• Upprätta en handlingsplan för kommunens
klimatarbete, med åtgärder för att minska
CO2-utsläppen i Alingsås kommun.
• Fortsätta arbetet med att sätta upp laddstationer i Alingsås kommun.
• Genom ägardialog öka antalet solceller
inom kommunkoncernen.
• Fortsätta arbetet med Agenda 2030 med
civilsamhälle och aktörer genom att utveckla kommunens deltagande inom Hållbarhetsfestivalen.
• Ta fram klimatanpassningsplan.
• Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet och framtagande av en tydlig
prioriteringsordning.
• Tilldelning om 5 mnkr årligen under planperioden för att öka andelen närproducerad
kost inom skolan och äldreomsorgen.
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Norra och södra kommundelarna

Ungefär en tredjedel av alla invånare i kommunen
bor utanför Alingsås tätort. För att hela Alingsås ska
utvecklas och växa krävs det att alla får goda förutsättningar för att kunna arbeta, bo och driva företag.
Annars riskerar kommunen att splittras, där de som
bor på landsbygden inte åtnjuter samma samhällsservice som de som bor i kommunens centrala delar.
Under mandatperioden har Alliansen genomfört flera satsningar i de norra delarna av kommunen. Efter
att planprogram för Sollebrunn antagits arbetas det
nu vidare med detaljplaner för Sollebrunn centrum.
Bjärkelyftet är ett fristående initiativ där eldsjälar och politiker träffas regelbundet och i organiserade former diskuterar hur de tillsammans kan skapa
utveckling i området. Vi ser positivt på en fortsatt
god dialog mellan kommunen och Bjärkelyftet.
I södra kommundelen fortsätter Ingared att
växa med ett ökat antal bostäder och det är ett populärt område för barnfamiljer. Ingared har även
växt mycket de senaste åren och tillsammans med
utvecklingen av Stadsskogen har vi börjat se över
olika alternativ för förskole- och skolorganisation
för att möta en ökad kapacitet och närhet.
Konkreta åtgärder för att stärka kommunens norra och södra delar:
• Slutföra förstudie av en om- och tillbyggnad
av Bjärkehallen.
• Fortsatt arbete med detaljplaner för Sollebrunn centrum med torget som utgångspunkt.
• Översyn av alternativ förskole- och skolorganisation för att möta en ökad kapacitet
och närhet i de södra kommundelarna.
• Säkra långsiktigt fungerande lokaler för
bibliotek och ungdomsgård i Ingared.

Jobb och företagande

Det näringslivsstrategiska programmet för Alingsås
kommun 2021 - 2035 pekar ut hur kommunen ska
arbeta med strategisk näringslivsutveckling för att
skapa goda förutsättningar för företagandet i kommunen. Ansvaret för genomförande och förverkligande av det näringslivsstrategiska programmet är
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gemensamt för kommunen som helhet. Strategierna
som beskrivs i programmet berör flera av kommunens verksamheter, som en del i deras ordinarie uppdrag. Var och en av dessa har ansvar att löpande beakta programmets strategier i sina respektive planer.
Näringslivsenheten samordnar programmets genomförande och uppföljning, i samråd med berörda förvaltningar och rapporterar till kommunens
ledningsgrupp och Näringslivsrådet. I programmets
genomförande ska öppenhet och delaktighet för företagen och deras organisationer säkerställas, med
öppna möten två gånger per år, där resultat, åtgärder
och erfarenheter redovisas och diskuteras. En årlig
avstämning ska även göras med kommunstyrelsen.
Målbilden för programmet är att i Alingsås finns
goda förutsättningar för ett starkt och diversifierat
näringsliv och en växande arbetsmarknad. Det ska
vara enkelt att driva företag och genom kommunikativ och serviceinriktad dialog, ska Alingsås kommun möjliggöra för företag att växa och etablera
sig. Målbilden är nedbruten i tre underliggande
mål: kompetensförsörjning och attraktionskraft,
samhällsplanering samt företagsklimat och innovationskraft. Den kvantitativa målbilden är att skapa
förutsättningar för 3 700 ytterligare arbetstillfällen i
kommunen fram till 2035.
Utifrån de utmaningar som Alingsås kommun
står inför, samt de prioriteringar som framkommit
internt i kommunen och i dialogen med näringslivet, har sex strategiska områden identifierats:
•
•
•
•
•
•

Kompetensförsörjning: Alingsås kommun tillvaratar och attraherar kompetens.
Attraktionskraft: Alingsås kommun är en attraktiv plats att verka, bo, besöka och studera i.
Infrastruktur och tillgänglighet: Alingsås har en
fungerande infrastruktur och god tillgänglighet.
Markberedskap och fysisk planering: Alingsås
kommun erbjuder verksamhets- och bostadsmark i rätt lägen.
Företagsklimat: I Alingsås är det enkelt att driva
företag.
Innovationskraft: Alingsås kommun stärker näringslivets förutsättningar för innovation.
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Till varje strategi hör ett antal insatser i programmet, som är av strategisk snarare än operativ karaktär. Det operativa genomförandet av programmet
sker inom ramen för kommunens verksamheters
ordinarie arbete. Utifrån dialogen med näringslivet
är det avgörande att det operativa genomförandet
präglas av nytänkande, handlingskraft och samverkan. Genomförandet av programmet i form av aktiviteter och åtgärder pågår nu och framöver.
Kommunens företagsklimat är en högt prioriterad
fråga, där den faktiska verksamheten för att exempelvis korta handläggningstider framför allt sker
inom samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen bistår bland annat med kompetens från näringslivsenheten och strategisk inriktning för företagsklimatet i kommunen.
Resultat från SKR:s Insiktsmätning, där alla som
svarar har haft en faktiskt kontakt med kommunen,
visar på en uppgång av index till NKI 67 (2020),
vilket betyder godkänt. I Svenskt Näringslivs mätning, ser vi ett något stigande betyg i enkätdelen
från 2.54 (2019) till 2.86 (2020), även om kommunen sjönk några steg i den totala rankningen. Under
våren 2021 (i maj) ser vi ytterligare en liten ökning
till 2.91.
Det övriga arbetet med att stärka företagsklimatet fortsätter, så som Näringslivsforum (stormöten
mellan företagare, politiker och tjänstemän), Before
Work (frukostmöten), Näringslivsrådet, samverkan
med stadskärnan och företagsbesök. Stort fokus
läggs på kommunikation, bland annat i form av nyhetsbrevet och en uppdaterad hemsida.
Stöttningen av nyföretagande i kommunen
fortsätter, särskilt i form av samarbete med Nyföretagarcentrum och andra företagarföreningar.
Besöksnäringen är viktig för Alingsås attraktionskraft och tillväxt. Kommunen avser att intensifiera
arbetet med att utveckla hela kommunen som ett
destinations- och besöksmål, med ett bra utbud av
hållbara upplevelser för invånare och besökare.
En annan viktig del för att stärka det lokala näringslivet är att fortsätta möjliggöra för lokala företagare
att kunna lämna anbud på kommunens upphandlingar. Det sker dels genom hur upphandlingarna

formuleras där vi vill fortsätta gynna lokala aktörer
där det är möjligt och dels genom att utbilda våra
lokala företagare i att kunna lämna anbud på kommunens upphandlingar.
Konkreta åtgärder för att stärka företagsklimatet och skapa nya jobb:
• Genomföra och följa upp Näringslivsstrategiskt program med dess sex strategiska
områden för Alingsås kommun 2021-2035.
• Upprätta en digital plattform på kommunens hemsida för att kommunicera och följa
upp åtgärder utifrån det näringslivsstrategiska programmet.
• Fortsätta att stötta nyföretagande och ung
företagsamhet genom exempelvis sommarentreprenörskola och samverkan med
Nyföretagarcentrum och andra företagarföreningar.
• Utforma upphandlingar som gör det möjligt
för lokala företag att lämna anbud.
• Skapa minst 200 jobb till skolungdomar
genom satsning på sommarjobb.

Trygghet och säkerhet

I Alingsås kommun är det tryggt, säkert och välkomnande! Så inleds kommunens säkerhetspolicy.
Målsättningen med Alingsås kommuns säkerhetsarbete är bland annat att kommunen ska vara trygg
och säker och välkomnande för de som bor, arbetar
eller i övrigt vistas i Alingsås.
Vi vet att det finns platser i kommunen som idag
inte upplevs trygga att vistas på, det kan vi bidra till
att åtgärda på olika sätt. Det ska heller inte vara enkelt att begå brott eller att etablera brottslig verksamhet i vår kommun. Idag har vi en beslutad struktur
för vårt säkerhetsarbete på plats och fler styrande
dokument har antagits. Detta ger oss möjlighet till
bättre överblick över det faktiska läget och därmed
också möjlighet till konkreta åtgärder.
Det är inte bara vårt säkerhetsarbete eller polisiärt arbete som avgör huruvida en plats upplevs
som trygg eller inte. Vi måste i samverkan mellan
samhällsbyggnad, våra bolag och fastighetsägare i
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kommunen vidta åtgärder för trygga platser med
rätt belysning, växtlighet och buskage som hålls efter och minskad nedskräpning eller annan åverkan.
Kommunen ska arbeta med att förbättra trafiksäkerhet och tillgänglighet i trafikmiljön så att alla ska
ha samma möjligheter att röra sig i vår stad. Särskild
satsning ska göras på en säker skolväg för barn.
Konkreta åtgärder för ett tryggare och
säkrare Alingsås:
• Utveckla samverkan med lokala polisområdet genom att driva arbete inom brottsförebyggande rådet.
• Samordna och effektivisera kommunkoncernens larm och bevakningstjänster genom att
införa kommungemensam väktartjänst.
• Utveckla arbetet med att motverka organiserad brottslighet och förstärka arbetet för
att motverka hot och otillbörlig påverkan mot
både tjänstemän och politiker.
• Prioritera arbetet med att förstärka vår förmåga inom totalförsvar och civil beredskap i
syfte att öka samhällets motståndskraft mot
samhällspåverkan som pandemi och andra
samhällsstörningar.
• Fortsätta skapa tryggare offentliga rum genom samverkan med kommunala bolag och
privata fastighetsägare samt vid behov via
kameraövervakning.
• Förbättra trafiksäkerhet och tillgänglighet i
trafikmiljön så att alla ska ha samma möjligheter att röra sig i vår stad. Särskild satsning
ska göras på en säker skolväg för barn.

Ett tydligt, aktivt och närvarande 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.
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Den stora utmaningen och samtidigt den 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.
För att skapa ett stöd i kommunens förbättringsoch utvecklingsprocess kommer Alingsås kommun
utvärderas med hjälp av Kommunkompassen. Kommunkompassen är ett verktyg framtaget av Sveriges
kommuner och regioner för att belysa styrning,
ledarskap och samverkan i kommunorganisationen.
Den visar hur kommunen skapar förutsättningar
för att hantera dagens och framtidens utmaningar.
Genom att använda sig av Kommunkompassen kan
en kommun få en genomlysning av kommunkoncernen utifrån ett övergripande perspektiv som visar
på både styrkor och förbättringsområden. Det ger
ett stöd för kommunens övergripande utvecklingsoch förbättringsarbete samt ger en möjlighet att
jämföra sig med andra kommuner och hitta goda
exempel att lära sig av.
Konkreta åtgärder för att skapa ett tydligt,
aktivt och närvarande ledarskap:
• Implementering av kommungemensamma
medarbetaröverenskommelser som tydliggör uppdraget i dialog med respektive chef.
• Utveckla formerna för ledarutveckling och
medarbetarskap.
• Utbildningssatsning i digitala verktyg.
• Utvärdera kommunen med hjälp av Kommunkompassen.

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

Sida 22 av 138

POLITISKA PRIORITERINGAR

medarbetare känner 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 utveckling är vår utgångspunkt.
Detta innebär att kommunen ska utveckla program och metoder så att hela organisationen arbetar utifrån en gemensam kultur och värdegrund.
Arbetsmiljön är en avgörande faktor för ett lyckat
arbete med attraktiva arbetsplatser. Att utveckla
formerna för hur arbetsmiljöfrågorna tas om hand
är ett ständigt och extra viktigt fokusområde i den
period vi nu befinner oss i när samhället tar steg till
det nya normala.
Konkreta åtgärder för att vara en attraktiv
arbetsgivare:
• Fortsätta implementeringen av vår värdegrund och värdeorden engagemang,
öppenhet och respekt.
• Implementera utvecklat arbetssätt för det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
• Erbjuda heltidsanställning till de som önskar.
• Utveckla formerna för strategisk kompetensförsörjning på både övergripande och
förvaltningsspecifik nivå.
• Översyn av styrande dokument inom det
personalpolitiska området.

medarbetare inom Alingsås kommun. Genom kortare ledtider, ökad leveransprecision och spårbarhet
förändras vårt sätt att leverera förväntade resultat genom en kontrollerad förändring. Ett exempel på en
omställning med fokus på invånaren är arbetet med
Alingsås Digitala Assistent (ADA). ADA förväntas inom försörjningsstödet säkerställa en rättssäker
handläggning, korta handläggningstider och effektivisera processerna och på detta sätt frigöra handläggartid till sökande i behov av mer omfattande stöd.
Ett mer lokalt men mycket viktigt arbete är
kopplat till informations- och IT-säkerhet. Det finns
nu en antagen säkerhetspolicy, en antagen Informationssäkerhetspolicy och en informations- och IT-säkerhetsriktlinje som gäller för alla verksamheter. Implementation, investeringar och utbildningar är nästa
steg och är kommunövergripande. Syftet är att möta
ett ökat behov av säker IT samt att höja kompetensen
inom hela kommunen inom området.
Konkreta digitaliseringsåtgärder:
• Utveckla och implementera automatiserade
arbetsprocesser för att effektivisera administrativa uppgifter.
• Utveckla informations- och IT-säkerhet.
• Intensifiera arbetet med nästa generations
e-tjänster, både internt och externt.
• Ta fram en digital handlingsplan för år 2022.

Digitalisering

Barn och ungdomar

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.
För Alingsås kommun innebär digitaliseringen
en möjlighet att effektivisera befintliga processer och
utförda tjänster för både medborgare och näringsliv.
Förutom effektivisering ges också förutsättningar
för en högre grad av tillgänglighet och transparens.
I samma omfattning påverkar denna förändring alla

Kommunens förskolor, skolor och fritidshem ska erbjuda god omsorg och bedriva en undervisning av hög
kvalitet. Förskola och skola ska arbeta för att alla barn
och elever ska nå utbildningens mål och utvecklas så
långt som möjligt och för ökad likvärdighet så att alla
barn och elever ska ha samma möjlighet att nå utbildningens mål. Förskola, förskoleklass och fritidshem
har genom förtydliganden i läroplanerna de senaste
åren fått ett alltmer förtydligat utbildningsuppdrag.
Förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag har
också tydliggjorts vilket ställer ytterligare krav på förskola och skola. Verksamheten har därmed ett viktigt
uppdrag att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn
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och elever utifrån respektive individs behov och förutsättningar. Förskola och skola ska därmed arbeta systematiskt för ökad trygghet och närvaro tillsammans
med övrigt arbete för ökad måluppfyllelse för alla barn
och elever.
I samarbete med socialnämnden ska särskilda insatser göras för att minska skolfrånvaro och därmed
minska risken för utanförskap, sociala problem och
psykisk ohälsa som vuxen. Arbetet med att främja
närvaro ska börja i förskolan där också grunden till
samverkan med vårdnadshavare läggs. Insatser för att
skapa ett gott klimat där barn och eleverna känner sig
trygga, mår bra och trivs i förskola och skola ska rikta
sig till alla. I skolan kompletteras arbete med ytterligare förebyggande insatser riktat till elever som riskerar
att hamna i omfattande frånvaro. Ett skolsocialt team
arbetar i nära samarbete med pedagoger och elevhälsoteam med riktade insatser för att undvika att befästa
skolfrånvaro och för att få frånvarande elever tillbaks till
skolan. En lyckad skolgång minskar risken för utanförskap, sociala problem och psykisk ohälsa som vuxen.
Grunden för en god lärandemiljö skapas i mötet
mellan barn/elev och pedagog. Personalen inom förskola, skola och fritidshem är nyckelgrupper för att
erbjuda en god utbildning. Våra barns och elevers
lärande och skolresultat är beroende av att skicklig
och engagerad personal vill arbeta i vår kommun
och att de kontinuerligt erhåller adekvat kompetensutveckling och förutsättningar för att utföra
sina uppdrag. De möjligheter som digitaliseringen
innebär är en central del i utvecklingen av undervisningen samtidigt som arbetsuppgifter utanför det
pedagogiska uppdraget i möjligaste mån förenklas
genom användning av ny teknik.
För att möta de utökade krav som finns på förskola, skola och fritidshem behövs ett aktivt arbete
med att utveckla verksamheternas inre organisation.
I Alingsås kommun ser vi positivt på att komplettera verksamheten med roller som förskoleassistenter
och lärarassistenter för att renodla uppdragen för
legitimerade förskollärare och lärare i såväl förskola
som grundskola, grundsärskola och fritidshem och
på sikt bibehålla och öka kompetensen i verksamheten. Uppdrag som förskoleassistenter och lära-
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rassistenter är, förutom ett uppdrag som avlastar
förskollärare och lärare, ett uppdrag som genom att
locka fler till verksamheten och vidareutbildning av
förskolans och skolans övriga yrkeskategorier ska
ses som en kompetensförsörjningsinsats. Kommunen har under de senaste åren arbetat framgångsrikt
med att utveckla organisationen i förskola för att
skapa mindre sammanhang för barnen. Arbetet behöver utvecklas vidare på respektive förskola utifrån
lokala förutsättningar. Därtill behövs ett långsiktigt
arbete med förskolan och skolans yttre organisation
behövs som en del i att möta utmaningarna.
Konkreta åtgärder för förskola och skola som skapar trygghet, utveckling och
lärande:
• Fortsätta arbeta för ökad trivsel och närvaro tillsammans med övrigt arbete för ökad
måluppfyllelse.
• Fokusera på systematiskt kvalitetsarbete för
att säkerställa likvärdig utbildning.
• Riktade insatser för att undvika att befästa
skolfrånvaro och för att få frånvarande elever tillbaks till skolan.
• Vidta åtgärder för att minska arbetsbelastningen för all personal.
• Tillvarata de möjligheter som digitaliseringen
innebär som en central del i utvecklingen av
undervisningen.
• Förenkla användningen av ny teknik i
arbetsuppgifter utanför det pedagogiska
uppdraget.
• Utveckla arbetet med på förskoleassistenter och lärarassistenter för att avlasta och
frigöra mer tid för undervisning.
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Gymnasieskola och vuxenutbildning

Alingsås kommuns gymnasieutbildning är ett attraktivt alternativ för både Alingsåsungdomar och för
ungdomar från regionen i övrigt när val till gymnasiet ska göras. Utbudet av gymnasieskolor i regionen
är enormt och tack vare kombinationen av gediget
basutbud, spetskompetens och digital profil behåller
Alströmergymnasiet sitt goda rykte och förstärker
dessutom resultaten. Genom god samverkan med
grundskolan säkerställs att eleverna innehar nödvändig kunskap för fortsatta studier och kan erhålla
gymnasieexamen inom tre år.
Utifrån rådande läge och konjunktur har det
blivit än mer angeläget att föra fördjupad dialog
med region, universitet och högskolor samt näringsliv för utveckling av utbildningserbjudanden
och kompetensförsörjning.
För att möta samhällets och näringslivets lokala
behov kommer det bli alltmer viktigt att utveckla
och genomföra utbildningsalternativ tillsammans
med näringslivet i form av arbetsintegrerat lärande. Exempel på framgångsrika etableringar i tät
samverkan med företag är utbildningarna Plåt- och
svetsteknik samt Inkluderande Bygg. Under budgetperioden kommer detta arbetsintegrerade arbetssätt
breddas och fördjupas med fokus på tillämpad IT
i nära samarbete med några av kommunens stora
branschspecifika områden. Möjligheterna till närmare samarbete mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen på område ska utnyttjas. För större
bredd och utbyte kommer närmare samarbete sökas
med kringliggande kommuner.
Kompetensutveckling och karriärmöjligheter 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.
I nuvarande budget satsar Alliansen extra på feriejobb för ungdomar vilket är ett fortsatt uppdrag.
Genom satsning på feriejobb ges ungdomar en meningsfull sysselsättning och viktiga erfarenheter inför framtida yrkesliv. Feriejobb och praktikplatser
av olika slag är också ett viktigt samarbete mellan
kommun och näringsliv för att på sikt kunna möta
det stora behovet av kompetens i näringslivet.
Konkreta åtgärder för utbildning:
• Fortsätta stärka Alströmergymnasiets ställning som attraktivt gymnasium.
• Utveckla Alingsås vuxenutbildning genom
ett arbetsintegrerat arbetssätt.
• Stärka samverkan med näringslivet och
utveckla arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom Teknikcollege.
• Skapa minst 200 jobb till skolungdomar
genom fortsatt satsning på sommarjobb.

Kultur, idrott och föreningsliv

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.
En väl fungerande idrottsrörelse gynnar hela
Alingsås kommun. Alla som bor och verkar i kommunen ska kunna utöva idrotts- och motionsaktiviteter och annan fysisk aktivitet utifrån egna förutsättningar och önskemål.
Kommunikationen med kommunens förening-
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ar ska stärkas. Alla föreningar ska behandlas på ett
likvärdigt sätt i kontakt med kommunen.
Ungdomsgårdar som erbjuder skapande aktiviteter och en mötesplats som bidrar till integration ska
uppmuntras. Fler unga och nya målgrupper ska nås
genom att stärka ungdomars delaktighet i kreativa
aktiviteter för en meningsfull och likvärdig fritid.
Studieförbundens fria och viktiga roll för folkbildningen måste värnas.
Arbetet med att stärka Alingsås museum som
en institution som vårdar och förvaltar vårt gemensamma kulturarv kommer att fortsätta. Museet ska
ha det grundläggande uppdraget att förvalta och
berätta om Alingsås kommuns historia och utifrån
detta bygga en långsiktig verksamhet.
Kommunen ska skapa goda förutsättningar för
föreningar, enskilda och företag att verka inom idrottsoch fritidsområdet. Kommunen ska också medverka
till att nya idrottsanläggningar kommer till och ge bra
stöd till idrott och föreningsliv.
Konkreta åtgärder för förenings- och kulturliv:
• Fortsatt stärka Alingsås museums uppdrag
att tillgängliggöra kulturarvet och Alingsås
lokalhistoria.
• Påbörja arbetet med att bygga en ny ishall.
• Göra investeringar i Alströmerteatern för att
få en modernare evenemangslokal och lokal
för kommunfullmäktige.
• Anlägga ett utegym i centrala Alingsås.
• Säkra långsiktigt fungerande lokaler för bibliotek och ungdomsgård i Ingared.
• Tillsammans med föreningslivet uppmuntra
barn och ungdomar till ökad rörelse och
idrott.

Äldre

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. Befolkningsutvecklingen leder gradvis till
en ökad efterfrågan på både hemtjänst och särskilda
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boenden. Det är en stor utmaning som Alingsås delar med kommuner över hela landet.
Alingsås står inför en förändrad demografi kommande år där fler blir allt äldre och behovet av äldreomsorg kommer att öka. Ett strategiskt arbete med
långsiktig planering för framtidens äldreomsorg i
Alingsås håller på att utvecklas med ambitionen om
att möta framtidens utmaningar med så låg kostnadsökning som möjligt och med visionen om bibehållen eller helst högre kvalitet.
För att kunna möta det ökade behovet av omsorg är rätt typ av bostad särskilt viktigt. Alingsås
kommun behöver fler trygghetsboende och anpassade lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet
som ett mycket viktigt komplement till särskilda
boendeplatser för äldre. I kommunen ska det finnas tillräckligt många särskilda boendeplatser så att
väntetiden minimeras. Målet är att skapa förutsättningar för individen att leva självständigt och på
egna villkor så länge som möjligt. Såväl kommunala
som privata initiativ till byggnation är nödvändigt.
Kommunen ska under de kommande åren utöka självbestämmandet för äldre inom våra verksamheter. 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. Det
pågår en implementering av tidigare års uppdrag att
ta fram lämpliga språkkrav för anställning med tillhörande språkutbildning.
Konkreta åtgärder för äldreomsorg:
• Utöka självbestämmandet för äldre inom
våra verksamheter.
• Fortsätta utveckla digital teknik inom omsorgen och digitala tjänster i hemmet.
• Fortsätta arbetet med kompetensutveckling
samt stärka attraktiviteten inom vårdyrket.
• Påbörja införandet av äldreomsorgsstrategin.
• Tillskapa fler trygghetsboenden i enlighet
med äldreomsorgsstrategin.
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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 kommande åren
bör verksamheten successivt ställas om mot en mer
jämställd, förebyggande, lätt tillgänglig och mer
kunskapsbaserad socialtjänst i enlighet med den
nya socialtjänstlag som föreslås träda i kraft 2023.
Kommunen behöver tillhandahålla kostnadseffektiva, riktade förebyggande insatser. En viktig aspekt i
detta sammanhang är det familjestärkande perspektivet. När så är möjligt bör det övervägas att återetablera en familjecentral i Alingsås.
Framtidens välfärdsuppdrag kräver att vi också
tar tillvara på frivilliginsatserna i kommunen och
tillsammans med dem skapar ett bättre Alingsås.
En lågkonjunktur med hög arbetslöshet som följd
kan leda till större behov av försörjningsstöd. Det
är av största vikt att berörda verksamheter som socialtjänst och arbetsmarknadsenhet intensifierar
det befintliga arbetet i en strukturerad process och
gemensam målsättning. Målsättningen är att hålla
nere kostnadsökningen samt att säkerställa att drabbade individer inte hamnar i långvarigt utanförskap
och bidragsberoende utan istället med vårt stöd hittar meningsfull sysselsättning och självförsörjning.
Liksom behovet av äldreboenden gradvis ökar
växer även målgruppen funktionshindrade med
LSS-beslut med behov av egen bostad. Idag är vän-

tetiden för en bostad alltför lång och det är därför
mycket viktigt att ytterligare boendeplatser tillskapas i kombination med att övriga LSS-insatser utvecklas och utökas inom de närmaste åren. Kommunen behöver säkerställa god intern samverkan
mellan olika verksamheter för att trygga ett gott och
sömlöst omhändertagande av målgruppen.
Det finns dessvärre en drogproblematik kopplat till
ungdomar som vi måste agera mot. Vi vill öka och
formalisera samverkan mellan kommunens instanser och polisen för att hantera situationen i ett tidigt
stadium. Våra barn och ungdomar är det viktigaste
vi har och samtliga krafter i samhället måste bidra
för att ge alla en så bra start som möjligt i livet.
Konkreta åtgärder för social omsorg:
• Stärka insatserna för målgruppen långvarigt
bidragsberoende.
• Tillhandahålla stöd och hjälp till de mest utsatta alingsåsarna samt utveckla ett mer riktat förebyggande arbete.
• Säkerställa 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 individer i alla åldrar med behov av stöd.
• Vidta åtgärder för att motverka användning
av narkotika och tillhörande kriminalitet bland
ungdomar genom ökad samverkan mellan
skolan, socialtjänsten och polisen.
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Samhällsbyggnad

I budget 2021 fick kommunledningskontoret i
uppdrag att ta fram en stadsplan för Alingsås tätort.
Under kommande år fortsätter uppdraget.
Projektet syftar till att förtydliga Översiktsplanens intentioner och besvara frågor om var, hur och
i vilken ordning den byggda miljön i Alingsås tätort
bör utvecklas. Stadsplanen kommer att fokusera på
hur befintlig bebyggelsestruktur ska utvecklas och
hanteras, men även i viss mån beröra grönområden
och infrastrukturfrågor.
Stadsplanen ska beskriva hur den befintliga
bebyggelsen kan förtätas, bevaras och utvecklas.
Utgångspunkten är Översiktsplanens ambitioner
om att skapa en sammanhängande stad som växer
inifrån och ut. Utöver detta ska stadsplanen även
beskriva i vilken ordning olika områden bör växa
samt ange övergripande principer och strategier för
gestaltning av bebyggelse i kommande planering.
Stadsplanen kommer att ersätta det gamla tillväxtprogrammet som tidigare reviderets årligen.
Syftet är att:
•
•

Skapa förutsägbarhet för fastighetsägare, exploatörer samt kommunens egna organisation.
Tydlig vägledning för stadens planering, tex detaljplaner och bygglov.

Kopplat till arbetet med stadsplan så fortgår planering för markplanering, bostadsförsörjning och
handelsutveckling i kommunen. När stadsplanen
är antagen kommer det inledas ett arbete med att
se över och vid behov uppdatera äldre detaljplaner
i staden, vilket kommer finansieras inom exploateringsverksamheten.
En undersökning om vad som är viktigt för
alingsåsarna vid planering av staden, vägar och järnvägar genomförs under hösten 2021. Detta kommer att ge vägledning inför kommande planering
kring stadsplan och ställningstaganden om E20 och
Västra stambanan.
Under kommande år fortsätter arbetet med att
utreda förutsättningarna för en fortsatt utveckling
av stationsområdet i Alingsås.
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Planprogram Mjörnstranden samråds under hösten
2021 och kommer att så småningom gå över till
detaljplanering. Programmet pekar ut inriktningen
för kommande utveckling av området med nya ytor
för rekreation, utveckling av befintliga verksamheter samt visar på placering och kvaliteter för ca 550
nya bostäder. Programmet tar också ett grepp om
de utmaningar som finns kring ändrat klimat och
behovet av hållbart byggande.
Stadsskogen är det område i Alingsås tätort som
har haft den mest omfattande utvecklingen senaste årtiondena. I dagsläget pågår det byggnation av
bostäder på flera platser i området och två detaljplaner med ca 550 bostäder och skola tas fram i den
mellersta/södra delen. Efter denna fas bedöms utbyggnaden i Stadsskogen vara klar enligt den inriktning som man planerat efter för hela området.
Under 2021 har arbetet med planprogram för
nytt verksamhetsområde norr om Alingsås stöpts
om till att istället göras i två detaljplaner i området
nordväst om Bälingemotet. Under kommande år
blir fokus på att i detaljplanerna skapa bra förutsättningar för verksamheter att etablera sig i utkanten utkanten av Alingsås. Fokus ligger på logistik,
ytkrävande etableringar och störande verksamheter
som inte kan ligga mer stadsnära. Detta kan också
frigöra mark i andra verksamhetsområden och skapa positiva flyttkedjor och en god struktur för näringslivet och staden.
Ett planprogram har tagits fram för den vidare utvecklingen av Sollebrunn och arbetet med nya
detaljplaner har påbörjats. Syftet är att få fram plats
för nya bostäder, men också för att kunna utveckla
allmänna ytor som torg och gator.
För att förbättra infrastrukturen i centrala
Alingsås kring E20 har en avsiktsförklaring mellan
Alingsås kommun och Trafikverket beslutats om
under mandatperiodens första halva, vilken nu ska
genomföras. Det handlar bland annat om en planskild gång- och cykelväg vid Sveaplan samt en rondell där E20 och väg 180 korsas.
Arbetet med Krangatans förlängning fortsätter
med målet att byggnation kan ske 2023-2024.
I Alingsås tätort finns ett stort antal äldre detaljpla-
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ner som inte är anpassade till dagens behov och
önskemål, vilket skapar ett betydande merarbete
för samhällsbyggnadskontoret och olägenheter för
berörda fastighetsägare. Arbetet med att åtgärda
detta måste inledas. Under 2022 ska omfattningen
av äldre, ej uppdaterade detaljplaner utredas och en
plan tas fram för hur de kan åtgärdas.

Konkreta åtgärder för samhällsbyggnadsprocessen och utbyggd infrastruktur:
• Genomföra handlingsplanen för en effektivare detaljplaneprocess för att korta handläggningstiderna.
• Färdigställa en Stadsplan för Alingsås tätort.
• Öka tillgången på verksamhetsmark genom
fortsatt detaljplanering av verksamhetsområde norr.
• Påbörja arbetet med genomförandet av
Mjörnstranden som stadsutvecklingsprojekt.
• Nya bostäder tillskapas i Stadsskogen genom etapp 4 och 5.
• Fortsätta utvecklingen i Sollebrunn genom
detaljplaner för bostäder, utveckling av torget och kommunalt övertagande av vägnätet och allmänna ytor.
• Genomföra utvecklingsprojekt Nolhaga – En
trädgård för alla.
• Utreda omfattningen av äldre, ej uppdaterade detaljplaner och ta fram en plan för hur
de kan åtgärdas.
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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 kommunerna i samband med budgeten ska ange mål för god
ekonomisk hushållning. Målen ska ange förutsättningarna för den kommunala verksamheten utifrån
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respektive kommuns ekonomiska förutsättningar.
Nedan mål för god ekonomisk hushållning återfinns i kommunens budget.
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 viktigt 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.
Kommunen har de senaste åren arbetat aktivt
med att minska nettokostnadsavvikelsen och gått
från att vara ungefär 50 mnkr dyrare än vad som
är förväntat utifrån kommunens struktur till att nu
vara i balans. Det är viktigt att vi inte tillåter den
samlade nettokostnadsavvikelsen att öka de kommande åren.
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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.
• Kommunens externa låneskuld ska över tid inte
överstiga 4,0 mdkr.
• Soliditeten för kommunkoncernen ska vara oförändrad eller öka.

Verksamhetsperspektivet av god ekonomisk hushållning tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det måste finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.
I Alingsås har därför ett antal mål valts ut som
i stora drag speglar resultat och effekter i kommunens kärnverksamheter, där kommunen också läg-

ger 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.
Verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning
• Andel elever som klarar sin skolgång i grundoch 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
försörjningsstöd efter avslutat försörjningsstöd
ska vara över riksgenomsnittet (U31462)
• Andel nöjda brukare inom LSS som trivs hemma
ska vara över riksgenomsnittet (U28570)
• Handläggningstid bygglov ska vara lägre än
riksgenomsnittet (U00811)
Inom parantes anges nyckeltals-id som är sökbara på www.kolada.se
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Finansiell analys av budget
2022–2024
Alingsås kommun budgeterar ett resultat för 2022
på 109,3 mnkr. Det budgeterade resultatet beräknas uppgå till 4,0 procent som andel av skatter och
generella statsbidrag. Resultaten under 2023 och
2024 har också budgeterats till 4,0 procent.
Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader
2022

2023

2024

4,8
4,7

2,0
2,0

3,4
3,4

Skatteintäktsutveckling (%)
Nettokostnadsutveckling (%)

Kommunens skatter och generella statsbidrag beräknas öka under den kommande treårsperioden.
Ökningen uppgår till 4,8 procent 2022 för att därefter öka med 2,0 procent 2023 respektive 3,4 procent 2024. Kommunen budgeterar med en oförändrad skattesats.
Kommunens nettokostnadsutveckling understiger skatteintäktsutvecklingen år 2022, men ökar
därefter i samma takt. Detta innebär en nettokostnadsutveckling år 2022 om 4,7 procent som efterföljande två år uppgår till 2,0 procent respektive 3,4
procent. Alingsås kommuns finansiella mål om att
nettokostnaderna inte ska öka i snabbare takt än
skatter och generella statsbidrag planeras därmed
att uppnås.
Årets resultat i förhållande till
skatter och generella statsbidrag
Årets resultat i förhållande
till skatter och generella
statsbidrag (%)

2022

2023

2024

4,0

4,0

4,0

Relateras kommunens resultat till skatter och generella statsbidrag beräknas kommunen redovisa ett
resultat på 4,0 procent både för samtliga år under
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budget- och planperioden 2022 till 2024. Alingsås kommuns finansiella mål är att årets resultat ska
uppgå till minst 4,0 procent av skatter och generella
statsbidrag, vilket de planerade resultaten uppnår.
Resultatmålet om 4,0 procent ger utrymme för att
över en längre tid skattefinansiera större delen av
en investeringsvolym i kommunen. Det innebär att
kommunens kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme i form av likviditet och soliditet behålls.
Självfinansieringsgraden för årets
investeringar i skattefinansierad verksamhet
Självfinansieringsgrad, skattefinansierad verksamhet (%)
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2022

2023

2024

117,9

112,9

148,7
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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
117,9 procent 2022. Alingsås kommun har som
mål att självfinansieringsgraden för årets investeringar i skattefinansierad verksamhet ska uppgå
till minst 100 procent. Detta beräknas kommunen
uppnå under periodens samtliga år.
2022

2023

2024

2025

2026

Investeringsvolym,
skattefinansierad
verksamhet (mnkr)

145,0

159,7

126,4

105,3

90,5

Investeringsvolym,
avgiftsfinansierad
verksamhet (mnkr)

132,0

121,8

171,4

178,5

192,8

Investeringsvolym,
totalt (mnkr)
277,0

samma år. Totalt under perioden mellan 2021
till 2025 beräknas kommunens investeringar till
1423,4 mnkr
Soliditeten för kommunkoncernen
Soliditet kommunkoncern (%)

2022

2023

2024

26,6

28,1

29,3

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 till mellan 26,6 och
29,3 procent under planperioden. Kommunen har
som mål att soliditeten för kommunkoncernen ska
vara oförändrad eller öka.
Kommunalskatt

281,5

297,8

283,8

283,3

Alingsås investeringsvolym i skattefinansierad verksamhet beräknas uppgå till 145,0 mnkr under
2022. Investeringsvolymen för den avgiftsfinansierade verksamheten beräknas uppgå till 132,0 mnkr

År 2021 uppgår Alingsås skattesats till 21,36 procent. 2021 års skattesats innebär att en alingsåsare
betalar 65 öre mer i kommunalskatt per intjänad
hundralapp än en genomsnittlig svensk. Under perioden 2022-2024 förväntas ingen höjning av skattesatsen i Alingsås.
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Kommunens 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 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.
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 motiveras och innehåller en 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 med ett målvärde över en treårsperiod, delmål för 2023, ett arbete
som påbörjades i budget 2021. Indikatorerna mäter
i möjligaste 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 ut-
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ifrån den beskrivning och motivering av det som
gjorts. I vissa 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 med
Vision 2040 som ledstjärna. En effektiv styrning
förutsätter en förmåga att fokusera och prioritera.
Alliansen har därför valt att sätta upp fem prioriterade mål med tillhörande indikatorer.
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
utveckling
• Alingsåsarna har inflytande, får god service och
ett gott bemötande från kommunen
• Alingsås barn och elever erbjuds en av landets
bästa utbildningar
• Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö

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 produk-
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ter och tjänster som får alingsåsarnas vardag 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 tidigare haft låga betyg i företagarnas bedömning av kommunens service, när företagare tillfrågats om deras upplevelse efter att de
haft ärenden hos kommunen. De senaste åren har
en rad åtgärder vidtagits för att vända utvecklingen,
vilket visar sig i utfallen år 2020. Att fortsätta förbättra kommunens service till företag är en fortsatt
prioriterad fråga för kommunen. Genom att bland
annat styra mot ett bättre upplevt företagsklimat
samt en förkortad handläggningstid av bygglov,
är vi 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 anser vara prioriterad
att förbättra, ur Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Det är en prioriterad fråga även för
kommunen och återfinns därför i den politiska styrningen.
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 omfattar fler områden
är idrottsföreningar.

Fokusområde

Prioriterat mål

Styrande indikationer

Delmål
2023

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Experimentellt

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

Företagsklimat, Insikt, index
1-100

75

67

59

63

Handläggningstid (median)
från när ansökan betraktas
som fullständig till beslut för
bygglov, antal dagar

40

35

124

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

95

83,18

78,88

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

3,5

2,28 (2020) 2,14
2,50 (2021)

2,07

-

34

Deltagartillfällen i idrottsfören- 40
ingar, antal/inv 7-20 år

35

72,27

Källor:
SKR Insikt, Kolada (U07451)
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov, antal dagar, Kolada (U00811)
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.

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 fossiloberoende bilar för att minska kommunens klimatpåverkan och en hög andel förnybar

energiproduktion i den egna verksamheten. Kommunen behöver också arbeta med att ge invånare kunskap
och skapa incitament till att återvinna sitt hushållsavfall och på sikt förebygga avfall.
En viktig aspekt i ett socialt hållbart samhälle är
att sträva efter att människor efter socialtjänstens eller
arbetsmarknadsenhetens insats kommer ut i egen försörjning. I ett fritt och humant samhälle måste dock
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.
Kommunen har även 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.

Fokusområde

Prioriterat mål

Styrande indikationer

Delmål
2023

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Omställning

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

Hushållsavfall som samlats
in för materialåtervinning,
inkl. biologisk behandling,
andel (%)

53

-

43

50

Fossiloberoende fordon i
kommunens verksamhet (%)

63

-

-

-

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

80

76 (2020)
86 (2021)

66

76

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

50

38

40

51

Källor:
Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling (%), Avfall Sverige, Kolada (U07414)
Fossiloberoende fordon i kommunens verksamhet (%), Miljöfordon Sverige (MFS)
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.

Alingsås ska vara en transparent kommun, där vi
löpande informerar om vilka förändringar som planeras och genomförs i kommunen och där vi möjliggör en levande och ständigt pågående dialog om
utvecklingen av Alingsås kommun. För att åstadkomma en sådan dialog måste kommunen möjliggöra för invånarna att vara delaktiga i kommunens
utveckling och ha inflytande. Alingsås 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 nämnder, lägger
grunden för en lyhörd, innovativ och inkluderande
medborgardialog. Kommunens tillgänglighet och
bemötande gentemot invånare och andra är också
en viktig demokratisk aspekt som behöver prioriteras för att kunna vara en kommun som bjuder in
medborgarna att delta i utvecklingen av kommunens verksamheter.

Fokusområde

Prioriterat mål

Styrande indikationer

Delmål
2023

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Tillsammans

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

Delaktighetsindex (%)

60

53 (2020)
49 (2021)

52

52

-

-

-

Andel invånare som upplever 40
att de har möjlighet till insyn
och inflytande över kommunens beslut och verksamheter (%)
Gott bemötande vid kontakt
med kommunen (%)

95

83

93

86

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

55

50

48

48

Andel som får svar på e-post 90
inom en dag (%)

87

69

69

Källor:
Delaktighetsindex (%), Kolada (U00454)
Andel invånare som upplever att de har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter (%), SCB Medborgarundersökning
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 som 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 förskola, förskoleklass och
fritidshem fått ett förtydligat utbildningsuppdrag
Skolan ska ha tydliga kunskapsutvärderingar och
tydliga krav. Tidiga elevinsatser ska sättas in vid be-

hov 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
regioner (SKR) 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. Kommunens målsättning är alltid att 100 procent av eleverna ska gå ut skolan och uppfylla de
kunskapskrav som finns, vilket också är det lagkrav
som finns på verksamheten. För att komma dit tror
vi dock på att arbeta med delmål över kortare tidsperioder.

Fokusområde

Prioriterat mål

Styrande indikationer

Delmål
2023

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Livskvalitet

4. Alingsås barn
och elever erbjuds
en av landets bästa
utbildningar

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

71

i.u.

58

68

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

91

87,3

85,6

88.9

Elever i år 9 som är behöriga 91
till yrkesprogram, kommunala
skolor, andel (%)

90,5

84,5

85,5

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

77

73,6

74,9

76,7

Elever på SFI som klarat
minst två kurser på studievägen av nybörjare två år
tidigare, andel (%)

43

40

32

42

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)

28 | BUDGET 2022–2024

Sida 38 av 138

MÅLUPPFYLLELSE

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

Alingsås behöver växa och utvecklas samtidigt som
vår natur och kulturmiljö ska bevaras. Alingsås
stadsidentitet och särart ska dessutom värnas. De
parker, grönområden och naturreservat som finns i
Alingsås är viktiga för människors välmående. Parker och naturområden ska ge möjlighet till möten,
upplevelser och rekreation. Genom en medveten
skötsel och planering ska gröna miljöer bevaras och
utvecklas. Alingsås är en expansiv kommun och befolkningen växer varje år. Det är en önskad riktning
för kommunen, men det skapar också utmaning-

ar 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 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.

Fokusområde Prioriterat mål

Styrande indikationer

Delmål
2023

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Vackra miljöer

Färdigställda bostäder i småhus under året,
antal/1000 inv

1,5

0,7

0,6

1,7

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under 4,0
året, antal/1000 inv

4,6

3,0

5,0

a. 98
b. 55

a. 95,17
b. 47,89

a. 93,16
b. 42,65

a. 88,80
b. 29,45

40

25

-

-

Stödjande indikationer

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Andel invånare som upplever att utbudet
av friluftsområden i kommunen är bra (%)

-

-

-

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)

-

80,4

79

Andel invånare som upplever att de har
möjlighet att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för sina vardagliga resor (%):
a. boende i centralort
b. boende i annan tätort
c. boende utanför tätort

a.b.c.-

a.b.c.-

a.b.c.-

5. Alingsås stad
och landsbygd
ska utvecklas
genom ett hållbart samhällsbyggande med
bevarad natur
och kulturmiljö

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
Antal genomförda tillsyner enligt plan- och
bygglagen med beslut

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)
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
Antal genomförda tillsyner enligt PBL med beslut, Samhällsbyggnadsnämnden
Andel invånare som upplever att utbudet av friluftsområden i kommunen är bra (%) SCB Medborgarundersökning
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%), SCB, Kolada (N07418)
Andel invånare som upplever att de på ett enkelt sätt kan använda kollektivtrafiken för vardagliga resor, t.ex. till arbete skola eller annan sysselsättning
(%), SCB Medborgarundersökning
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FINANSIELLA RAPPORTER

Resultatbudget 2022-2024
tkr

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Verksamhetens nettokostnader exkl. avskrivningar
-2 509 587
-2 571 510
-2 679 657
Avskrivningar
-88 997
-94 298
-98 702
Verksamhetens nettokostnader
-2 598 584
-2 665 809
-2 778 358
			
Skatteintäkter
2 132 879
2 205 201
2 297 073
Generella statsbidrag och utjämning
598 715
580 434
582 073
Verksamheten resultat
133 009
119 827
100 788
			
Finansiella intäkter
33 000
38 000
60 000
Finansiella kostnader
-56 745
-46 402
-46 521
Resultat efter finansiella poster
109 264
111 425
114 267
Årets resultat

109 264

111 425

114 267

Balansbudget 2022-2024
tkr

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Tillgångar			
Anläggningstillgångar

1 411 230

1 598 421

1 797 493

Omsättningstillgångar

5 073 279

5 111 707

5 150 865

Summa tillgångar

6 484 509

6 710 128

6 948 358

			
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital

1 276 006

1 387 431

1 501 698

Avsättningar

987 504

979 310

976 005

Långfristiga skulder

3 005 073

3 126 683

3 252 861

Kortfristiga skulder

1 215 925

1 216 704

1 217 794

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

6 484 509

6 710 128

6 948 358
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Kassaflödesbudget 2022-2024
tkr

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

93 051

119 918

136 931

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-276 980

-281 490

-297 773

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

100 000

100 000

100 000

Årets kassaflöde

-83 929

-61 572

-60 842

Driftbudget 2022-2024
tkr

Budget 2022

Plan 2023

Plan 2024

Vård- och omsorgsnämnden

853 556

882 503

915 095

Socialnämnden

210 126

216 892

224 625

Kultur- och utbildningsnämnden

312 056

325 735

349 462

Barn- och ungdomsnämnden

915 095

943 909

978 926

Miljöskyddsnämnden

12 297

12 543

12 807

Samhällsbyggnadsnämnden

62 805

64 061

65 406

Exploatering
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Summa kommunbidrag

211

215

220

100 764

102 719

103 813

5 277

5 383

5 496

2 472 187

2 553 960

2 655 850

Investeringsbudget 2022-2026
tkr

2022

2023

2024

2025

2026

Kommunstyrelsen

71 520

81 200

58 400

46 200

40 700

Samhällsbyggnadsnämnden

54 810

61 880

51 320

42 320

32 870

Vård- och omsorgsnämnden

5 300

5 300

5 300

5 300

5 300

Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden

600

600

600

600

600

6 800

5 900

6 000

6 100

6 200

Barn- och ungdomsnämnden

6 000

4 800

4 800

4 800

4 800

Avgiftsfinansierad verksamhet

131 950

121 810

171 353

178 489

192 803

Summa investeringar

276 980

281 490

297 773

283 809

283 273
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1. Lokalförsörjningsplan 2021–
2026
Lokalförsörjningsplan för Alingsås kommun 2021–2026 fokuserar främst på kommunens
verksamhetslokaler, samt boenden i kommunens regi såsom t.ex. äldreboende och
gruppboende. Kommunens lokalförsörjningsplan (KLP) utgör inte bara ett viktigt verktyg i
planeringsarbetet för en väl fungerande infrastruktur och samhällsservice i såväl befintliga
som i framväxande områden, utan ska också ge en övergripande bild av kommunens
lokalkostnadsutveckling.
Lokalförsörjningsplanen KLP stävar efter att presentera en samlad bild av kommunens
lokalbehov och prognostiserade lokalkostnad inom en femårsperiod.
Kommunledningskontoret ansvarar för att ta fram lokalförsörjningsplanen i nära samverkan
med Barn- och ungdomsförvaltningen, Kultur- och utbildningsförvaltningen,
Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
samt det kommunala fastighetsbolaget Alingsåshem.
I mars kommer årlig befolkningsprognos och i april levereras delområdesprognoser.
Förvaltningarna bedömer lokalbehov utifrån befolkningsprognos, kommunens
tillväxtområden, kommunens planprioritering och tar fram en lokalförsörjningsplan (LP),
som fastställs i respektive nämnd.
Lokalförsörjningsplanen synliggör kommunens pågående och framtida behov av om-, tilloch nybyggnationer, samt behov av att avveckla lokaler.
Om-, till- och nybyggnation är långa processer och omfattar mellan ca 2–5 år. Från och
med 2021 omfattar därför såväl förvaltningarnas lokalförsörjningsplaner (LP) som
kommunens lokalförsörjningsplan (KLP) 5 år med ett framåtriktat fokus på 10 år.
Kommunens lokalförsörjningsplan (KLP) beslutas av kommunfullmäktige och utgör
därefter underlag för budgetberedning och fortsatt planprocess.
Lokalförsörjningsplanen ska leda till att följande strategier uppfylls:
•

Ny förhyrning ska endast göras om verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov som,
efter behovsanalys, visat sig inte kunna lösas inom befintligt hyresbestånd. Förfrågan
kring aktuellt lokalbehov ska alltid först ställas till det kommunala fastighetsbolaget
Alingsåshem. Först när Alingsåshem konstaterat att de inte kan tillgodose kommunens
lokalbehov ställs förfrågan om förhyrning av lokal till minst tre externa fastighetsägare
för vidare bedömning av lämpligt läge, anpassningsbarhet och hyresnivå. Vid varje ny
förhyrning ska beslutsunderlag tydligt redovisa framtida hyreskostnad.

•

Då om-, till-, nybyggnation är aktuellt ska alltid kommunens beslutade
lokalförsörjningsprocess tillämpas. Processen finns beskriven i Riktlinjer och
organisationsstruktur för strategisk lokalförsörjning (Dnr 2020.531 KS).
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•

Lokaleffektivitet och flexibilitet ska prioriteras vid ny-, om- eller tillbyggnation. Vid
nybyggnation ska lokalerna, så långt det är möjligt, vara så generellt utformade att de
gå att konvertera för annan verksamhet om behoven förändras. Vid tillfälliga lokalbehov
ska dessa, i första hand, tillgodoses inom det kommunala fastighetsbolagets
lokalbestånd, i andra hand genom kortare hyresavtal med externa hyresvärdar.

•

Förändring av lokalförhyrning beslutas i berörd nämnd efter samråd med lokalstrateg
och kommunens fastighetsbolag. Hyresavtal sägs upp först efter det att analys av det
samlade kommunala lokalbehovet gjorts som visar att lokalerna inte behövs.

2. Alingsås - en växande
kommun
Tillväxtprogram för Alingsås kommun 2020–2029 utgör ett av underlagen för kommunens
budget, övrig samhällsplanering och lokalförsörjning för kommunens verksamheter.
Tillväxtprogrammet slår fast att minst 1 000 bostäder ska tillskapas inom en 10-årsperiod
och att mark för verksamheter ska göras tillgänglig. Tre områden pekas ut som
utvecklingsområden för bostadsbebyggelse; Stadsskogen, Norra Bolltorp och
Mjörnstranden. 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. I detta arbete är tidig
samverkan, kontinuerlig dialog och koordinering mellan planarbete och förvaltningarnas
behov av verksamhetslokaler en nyckelfråga.
I Befolkningsprognos 2021–2030 Alingsås kommun framtagen av Statisticon beräknas
folkmängden i kommunen under prognosperioden 2020–2030 att öka med 5 642 invånare,
från 41 602 till 47 244 personer.
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3. Strategisk lokalförsörjning
När kommunen växer och nya bostadsområden utvecklas ökar behov av en väl
fungerande infrastruktur och kommunal service. Kommunen arbetar kontinuerligt med att
förse välfärdens verksamheter med funktionella och kostnadseffektiva lokaler.
Strategisk lokalplanering innebär att ligga i fas och analysera verksamhetsbehov så att
tillgång på verksamhetslokaler kan tillgodoses. Det gäller kommunens förskolor, skolor,
äldreboenden, gruppboenden och lokaler för kultur-, sport- och fritidsaktiviteter m.m.
I dagsläget har inte alla aktuella lokalbehov kunnat tillgodoses i rätt tid. En sådan situation
kan bidra till stora kostnader då etablering av temporära lokaler tillfälligt måste lösa
aktuella lokalbehov.
Kommunledningskontoret arbetar tillsammans med samtliga förvaltningar, och det
kommunala fastighetsbolaget Alingsåshem för att hitta hållbara processer så att aktuella
lokalbehov och tillgång på verksamhetslokaler ska ligga i fas. En viktig del är att starta
arbetet med förstudier tidigt för att få fram tidplan, hyresprognos och aktuella
förutsättningar för ett nytt objekt. För att kunna tillgodose förvaltningarnas lokalbehov i rätt
tid krävs att samtliga parter som deltar i planering och beslut kring kommunens lokalprojekt
har kännedom om typtidplan för nybyggnadsprojekt. Även om delar i processen överlappar
varandra visar typtidplanen att ett nybyggnadsprojekt från förstudie till färdig byggnad tar
ca 4–4,5 år beroende på projektets förutsättningar.
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En annan viktig aspekt är att fastställa de kommunala fastigheternas status. Det finns
behov av en övergripande plan som visar när en fastighet omfattas av en större renovering
eller när en fastighet ska fasas ut och ersättas med en ny.
Det är eftersträvansvärt att de olika verksamheternas lokalbehov lyfts in tidigt i
planprocessen. Genom ett sådant förfarande ges goda förutsättningar för tillräcklig
tomtyta, rätt placering och att andra viktiga förutsättningar kan tillgodoses för ett nytt
objekt.
Målsättningen är att kommunen har:
•

Rätt typ av lokaler, ändamålsenliga och välplanerade.

•

Rätt placerade lokaler med god tillgänglighet och närhet.

•

Lokaler till rätt kostnad som är hållbara, flexibla och yteffektiva.

•

Lokaler som färdigställs i rätt tid, när verksamhetsbehovet finns.

4. Lokalkostnadsutveckling
Prognoser visar att kommunens lokalkostnader ökar under 2021–2026. Dels på grund av
ökat antal kommuninvånare, där lokaler för kommunal verksamhet behöver tillskapas för
att täcka nya behov.
En annan del som påverkar lokalkostnadsutveckling avser det kommunala
fastighetsbeståndets ålder och status. Här finns stora utmaningar som kräver övergripande
planering, övervägningar och prioriteringar. Under 2021 och 2022 genomför Alingsåshem
besiktning av samtliga byggnader för att kartlägga underhållsbehovet. Resultatet nyttjas för
att skapa en underhållsplan som skall användas i arbetet med att förbättra planering av
underhållsåtgärder över tid. En del av kommunens förhyrda fastigheter behöves fasas ut
och ersättas med nya. Andra fastigheter där kommunen bedriver verksamhet kräver
renovering och behöver anpassas för att leva upp till verksamhetens krav på
ändamålsenlighet. Nyproduktion som ersätter gamla fastigheter samt nödvändiga
anpassningar och renoveringar renderar ökade hyreskostnader.
En prioriteringsordning för vilka lokalprojekt som ska genomföras först bereds inför beslut i
kommunstyrelse och kommunfullmäktige av styrgrupp för lokalförsörjning. I första hand
ska de lokalprojekt genomföras som säkerställer att kommunen fortsatt kan uppfylla
lagsatta krav. Det kan röra t.ex. kommuninvånarnas rätt till förskoleplatser och plats på
LSS-boende och äldreboende. Alla större lokalprojekt ska beredas enligt kommunens
lokalförsörjningsprocess.
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4.1. Prognostiserad lokalkostnads-utveckling
2021–2026
Kommunens planerade lokalprojekt indikerar en ökad lokalkostnad från 2021 där
kommunens samlade lokalkostnad uppgår till 294 903 tkr till ca 317 695 tkr 2026. Det är
en procentuell ökning under perioden med ca 7,7 procent.
För att kunna täcka det ökade behovet av samhällsfastigheter kan det bli aktuellt för
kommunen att anlita privata aktörer för att uppföra, äga och hyra ut vissa typer av
verksamhetslokaler till kommunens förvaltningar. Kommunfullmäktige beslutade 31 mars
2021, § 27 om komplettering av ägardirektiv för fastighetskoncernen med ”Övergripande
finansieringsprinciper och strategiska ställningstaganden”, det innebär bla att det finns ett
fastställt lånetak och finansiella beslut som medför att det kan komma att avyttras lokaler,
samt att det kan göras avvägningar vem som ska utföra och äga olika verksamhetslokaler.
Det kommunala fastighetsbolaget Alingsåshem kommer fortsatt att uppföra strategiska
samhällsfastigheter åt kommunens verksamheter. Hur fördelning kring vilken typ av lokaler
som ska uppföras och ägas av privat aktör eller av det kommunala fastighetsbolaget
beslutas från fall till fall.
Förslag till strategi för process och arbetssätt har startat och kommer att fortsätta under
2021. Arbetet sker i samverkan mellan kommunledningskontoret och det kommunala
fastighetsbolaget Alingsåshem.
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4.2. Lokalkostnad per förvaltning

5. Sammanfattning
5.1. Barn- och ungdomsförvaltningen
Barn- och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan indikerar stora kommande lokalbehov
av såväl förskolor som skolor nu och flera år framåt. När nya bostadsområden utvecklas
ökar behovet av förskolor och skolor i dessa områden. Flera äldre förskole- och skollokaler
är underdimensionerade och behöver också anpassas efter aktuell pedagogik och nya
arbetssätt.
Det är viktigt att få ett kostnadseffektivt lokalnyttjande då förvaltningens resurser behöver
läggas på personalkostnader för att tillskapa en väl fungerande inre organisation med
behörig personal. Barn- och elevhälsan behöver prioriteras och rektorerna ges en
fungerande stödstruktur på respektive enhet.

5.1.1 Verksamhet förskola
I kommunen finns 30 kommunala förskolor. Efterfrågan på förskoleplatser i Alingsås södra
kommundel är hög i förhållande till dagens lokalkapacitet och tillsammans med förväntad
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ökad efterfrågan behövs fler förskoleplatser. Barn- och ungdomsförvaltningen deltar i
övergripande planering och förslag till placering av ny förskola i den södra kommundelen. I
Alingsås norra kommundel möter lokalkapaciteten behovet av platser övergripande men
där finns två äldre förskolor som så småningom ska fasas ut och ersättas med en ny
samlad förskola.
Aktuella förstudier pågår för en ny förskola i Ingared och en ny förskola i Nolhaga i centrala
staden.

5.1.2 Verksamhet skola
I kommunen finns 17 kommunala grundskolor. Av dessa är 13 skolor F-6, tre skolor
årskurs 7–9 och en skola är F-9. Som helhet är skolornas kapacitet tillräcklig i kommunen
men det finns en variation mellan skolor och geografiska områden.
Noltorpsskolan genomgår nu en omfattande om- och tillbyggnad och beräknas vara klar till
ht 2022. Skolan kommer då att ha kapacitet för 600 elever i grundskola och 40 elever i
grundsärskola.
Kommunen växer främst söder ut och det finns anledning att se över kommande behov av
skola upp till åk 9 för att möta upp ökat antal barn och elever. Stadsskogens skola är inte
dimensionerad för att ta hand om den ökning av elever som kommer då norra
Stadsskogen, etapp 4 och 5 samt södra Stadsskogen färdigställs. Planen är att konvertera
nuvarande skola till förskola och att en ny skola byggs. Förvaltningen deltar i arbetet med
lämplig placering.
Nyligen levererades besked om Ingaredsskolans status. Skolan bedöms vara i ett sådant
skick att en förstudie för planering av ny skola i Ingared behöver starta hösten 2021.
Analys kring helhetssituationen i södra stadsdelen får utröna om skolan ska vara en f-6
alternativt en f-9 skola.
Lokalkostnaden utgör en stor kostnadspost för Barn- och ungdomsförvaltningen
och uppgår 2020 till totalt 129 040 000 kr.

5.2. Kultur- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och utbildningsförvaltningen ägnar stort fokus på att i dialog med fastighetsbolaget
Alingsåshem klargöra behov och förväntningar kring renovering och utveckling av
förvaltningens lokaler. De senaste åren har flertalet investeringar gjorts i renoveringar samt
om- och tillbyggnationer av bl.a. Alströmergymnasiet, Campus Alingsås, Kulturhuset,
Nolhaga sporthallar, Palladium och Nolhaga Parkbad.

5.2.1 Verksamhet utbildning
Förvaltningen lyfter vikten av moderna lärmiljöer för att bibehålla gymnasieskolans
attraktivitet, arbetsmiljö och tillgänglighet.
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En omfattande om- och tillbyggnation av Alströmerhallen pågår och beräknas vara klar i
november 2021. Utöver det påbörjas en ombyggnation och renovering av Språkhuset
under sommaren 2021. Även El- och energiprogrammets lokaler kommer att byggas om
under sommaren 2021.
En förstudie avseende Alströmerteatern genomförs under vår- sommar 2021 med
målsättningen att få bättre ergonomi och komfort och därmed bredare användning för hela
kommunens behov utöver gymnasieskolans. Bl.a. anpassas lokalen för
kommunfullmäktiges sammanträden men även konferenser och andra kvällsevenemang.
I Utbildningens hus kommer under ht 2021 att genomföras en förstudie kring husets
ventilation. I övrigt tas förslag fram för Vägledningscentrum; förbättrad elevmottagning och
personalytor.

5.2.2 Verksamhet kultur, turism, evenemang
Turistinformationen flyttade i juni 2021 från Nolhaga slott till ny central lokal vid Stora
Torget med ett treårigt hyresavtal.

5.2.3 Verksamhet anläggning och fritid
I och med utbyggnaden av Noltorpsskolan kommer en ny idrottshall att byggas med
fullstora mått med möjlighet att bedriva samtliga inomhusidrotter. Idrottshallen ska vara
färdigställd 2023.
En förstudie har genomförts våren 2021 kring ny ishall med placering i Nolhaga, beslut om
fortsatt projektering väntas under hösten. En ny ishall medför en väsentligt ökad
hyreskostnad för förvaltningen vilket behöver beaktas i kommande budgetberedningar.

5.2.4 Verksamhet integration och arbetsmarknad
Integrationsenheten ansvarar för mottagandet samt bosättning av nyanlända enligt
bosättningslagen. Förvaltningen hyr både enskilda lägenheter och större fastigheter som
sedan hyrs ut i andra hand till nyanlända. Det finns ett konstant behov av tillgång till
lägenheter då behoven är svåra att förutse.
2021 uppgår Kultur- och utbildningsförvaltningens totala lokalkostnad till 59 054 137
kr.

5.3. Socialförvaltningen
Socialnämnden hyr idag lokaler för administration, verksamhet och boenden.
Socialförvaltningen har under 2020–2021 gjort stora omställningar och avvecklat flera
verksamheter. Under 2021 kommer förvaltningen fortsatt avveckla en del lokaler kopplat till
det minskade verksamhetsomfånget, liksom dra nytta av samlokaliseringsvinster båda vad
gäller resurseffektivitet och arbetsmiljö.
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Bostadsbristen i samhället påverkar i hög grad Socialförvaltningens förutsättningar att
klara sitt uppdrag. Tillgång till anpassade boenden och lägenheter för Socialförvaltningens
målgrupp är central för att förvaltningen ska klara tilldelade budgetramar.

5.3.1 Kontor
Förvaltningens kontor finns i fastigheterna på Sidenvägen 7 D-F. Lokalerna byggdes omoch till 2017. Våren 2021 genomförs en förstudie för att studera olika möjligheter till
yteffektivsering av lokalerna på Sidenvägen 7F.

5.3.2 Boende
Socialförvaltningens lokaler för boende omfattar bl.a. serviceboenden, stödboende för
vuxna, övergångslägenheter, träningslägenheter, sociala kontrakt m.m. Förvaltningen
tilldelas nya lägenheter från Alingsåshem varje år men behovet är fortsatt stort för att klara
uppdraget att ge alla kommunens invånare tak över huvudet.
För en specifik målgrupp finns behov av avsides belagda boendemoduler. Av den
anledningen har beslut tagits om att teckna ett tioårigt hyresavtal med Alingsåshem för
uppförande av bostadspaviljonger på lagom avstånd ifrån centrum och tät bebyggelse.
Målsättningen är att boendemodulerna ska vara etablerade och på plats till Q1 2022.

5.3.3 Verksamhet Mini Maria
I inriktningsbeslut inom ramen för SAMLA (Samverkan Lerum Alingsås) är beslutat att
starta ett Mini Maria, en mottagning för ungdomar med riskbruk av droger och alkohol, i
Alingsås. Lokalsökning har startat upp under våren 2021.
Socialförvaltningens totala lokalkostnad för 2021 är prognostiserad till 12 150 000
kr.

5.4. Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att tillhandahålla bostäder i särskilt boende för
äldre enligt Socialtjänstlagen, SoL. Inom äldreomsorgen finns även dagverksamhet för
demenssjuka, flera träffpunkter för äldre, hemsjukvård, kostverksamhet m.m. Nämnden
ansvarar också för att tillgodose behoven av bostäder med särskild service (BmSS) samt
daglig verksamhet enligt LSS, Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.
Förvaltningen planerar för en ny lokalstrategi under hösten och återkommer med nya
prognoser kring behovet av särskilda boenden och trygghetsbostäder till kommande
lokalförsörjningsplan 2022.
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5.4.1 Äldreboende
Vård- och omsorgsnämnden har flera särskilda boenden som inte klarar framtidens krav
och behöver ersättas under de kommande fem åren. En upphandling enligt LOU kommer
att göras för att tillskapa ett antal platser som en del i att kunna göra dessa förändringar.
Beslut har tagits om att avbryta tillbyggnaden av Brunnsgården vilket resulterar i att 30
platser i särskilt boende behöver avvecklas och ersättas på annat sätt.
En satsning på fler trygghetsboenden istället för fler särskilda boenden de kommande fem
till tio åren kommer att bli avgörande för att klara framtidens krav.
I april 2021 finns ca 70 tomma platser i särskilt boende och kön till särskilt boende är
obefintlig. Den pågående pandemin har påverkat läget och förvaltningen behöver få
återkomma med en plan när pandemiläget har stabiliserat sig och en utvärdering är möjlig.

5.4.2 Bostad med särskild service, BmSS
Byggnation av BmSS med åtta lägenheter pågår i Alingsåshems regi vid Kvarnbacken och
förväntas vara klara Q1 2022.
För att möta behovet av BmSS har nämnden kunnat omvandla lägenheter övertagna från
äldreomsorgen och från socialnämnden. Trots det finns fortfarande kö till BmSS, som
ständigt byggs på. Nya BmSS behöver tillskapas med regelbundenhet, beräkningen är ca
8 platser vart annat år för att inte nämnden ska få utdömda viten. Det är viktigt att i tidigt
skede tillse att bostäder för BmSS finns med i planeringen av nya bostadsområden.

5.4.3 Verksamhet träffpunkter, dagverksamhet och hemtjänst
Träffpunkter och lokaler för olika typer av daglig verksamhet är centrala för att uppfylla
förvaltningens uppdrag. Dessa lokaler ska finnas i eller i närheten av kommunens
äldreboenden och trygghetsboenden.
Lokaler för kommunens hemtjänst har ofta varit inrymda i olika äldreboenden men
eftersom verksamheten ökat i omfattning behövs nya lokaler för hemtjänstens anställda.
Bl.a. tas nya hemtjänstlokaler för Tuve hemtjänst i bruk våren 2021.
Vård- och omsorgsförvaltningens kostnader för förhyrda lokaler uppgick under 2020
till ca 83 mnkr.

5.5 Kommungemensamma administrativa
lokaler
Kommunledningskontoret och övriga förvaltningskontor finns idag placerade i nio olika
fastigheter i kommunen. Vedertagen praxis utifrån planering av bl.a. ventilationskapacitet
bygger på att varje medarbetare har ett eget kontorsrum. I nuläget delar flera
medarbetare rum som är avsedda för en person. Cellkontorslösningen svarar dåligt upp
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mot den föränderliga verksamhet som kommunens förvaltning utgör. När organisationen
ändras eller då antalet medarbetarna ökar utgör enskilda kontor en alltför statisk och
sårbar lösning. Konsekvensen innebär ständiga omflyttningar, ombyggnation eller
inhyrning av ytterligare kontorsyta i annan fastighet. Nuvarande kontor motsvarar således
inte dagens krav på kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara lokaler.
För att tillskapa hållbara och kostnadseffektiva kontorslokaler behöver kommunen ta fram
en tydlig inriktning för ökad lokaleffektivitet. Kvadratmeterytan i kommunens kontorslokaler
bör inte överstiga 20 kvm per medarbetare och eftersträvansvärt är öppna och flexibla
kontor. I det fall kommunens verksamhetslokaler byggs om ska detta alltid ske i
samverkan med berörd verksamhet.
Förutom mer flexibla kontorslösningar finns även ett stort behov av samlokalisering av
kommunens förvaltningar. Vinsterna förutom ökad lokaleffektivitet är många.
Kommunledningskontoret har i samverkan med Alingsåshem och i dialog med samtliga
förvaltningar undersökt möjligheterna till samlokalisering i det s.k. Kabomhuset. Ett samlat
kommunhus innebär en unik möjlighet till en öppen arbetsplats med naturliga kontaktytor
där verksamhetskunskaper kan mötas och utvecklas. Det förslag till utformning av
Kabomhuset som nu finns framme harmoniserar med kommunens Vision 2040 och
Värdegrund samt överensstämmer med den policy för hållbar utveckling som kommunen
tagit fram för att förverkliga intentionerna i Agenda 2030.
Kabomhuset ger möjlighet till ökad samverkan, kortare beslutsvägar, fler kontaktytor,
långsiktig hållbarhet och därmed lägre lokalkostnader över tid. Genomförs Kabomprojektet innebär det att flera av dagens kontor kan lämnas vilka annars skulle behöva
byggas om alternativt behöver mer kontorsyta hyras in. Kabomhuset blir ett modernt
ändamålsenligt kontor där organisationen kan förändras och där antalet medarbetare kan
öka från 300 till 400 utan att någon ombyggnation krävs. Lösningen är mycket yteffektiv,
utifrån nuvarande 300 medarbetare blir kvadratmeterytan 17 kvm per anställd.
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Kommunfullmäktiges
presidium
Protokoll
2021-09-17

§ 1 2021.485 KS

Förslag budget 2022 för kommunrevisionen
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges presidium utgör särskilda budgetberedningen, vars uppdrag är
att bereda förslag till budget för kommunrevisionen.
Revisorerna har i skrivelse den 15 september 2021 lämnat förslag till budget 2022 där det
totala kommunbidraget uppgår till 2 080 tkr.
Förslaget till budget för kommunrevisionen 2022 innebär ingen ökning mot föregående år.
Beslut
Kommunfullmäktiges presidiums beslut:
Särskilda budgetberedningen föreslår att kommunfullmäktige anslår 2 080 tkr i
kommunbidrag för revisorerna år 2022.
Expedieras till
KF, Klk-ek budget 2022-2024
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Socialdemokraternas förslag till kommunbudget
Alingsås är en bra kommun att leva i. Det är de flesta överens om. En stolt gammal småstad
med en egen identitet och en värme och trygghet i det man har och är. Den offentliga
verksamheten håller även överlag en mycket god kvalitet och alingsåsarna är i det stora hela
nöjda med sin kommun. Men visst finns det orosmoln på himlen.
Sveriges kommuner har åtskilliga svåra uppgifter att ta sig an: den demografiska
utvecklingen, den växande segregationen och otryggheten, bostadsbristen och den alltmer
utmanande kompetensförsörjningen inom offentlig sektor för att nämna några. För att
överkomma dessa problem krävs starka kommuner som har rådighet över
samhällsutvecklingen. Kommuner som har kontroll och där ordning och reda är ledord för
den politiska styrningen. I Alingsås har dessvärre utvecklingen de senaste decennierna i flera
hänseenden gått åt fel håll. Istället för ordning och reda har vi från politiska ledningar genom
åren sett en överdriven marknadsvurm och tilltro till privatiseringar, låt-gå-politik inom flera
viktiga områden och inte minst en uppenbar avsaknad av helhetstänk och prioriteringsvilja.
Resultatet av en sådan politik är på sikt en försvagad kommun som inte kommer kunna
leverera den välfärd och tackla de samhällsproblem som alingsåsarna förväntar sig av den.
Att kommunen idag styrs av en minoritetsledning bestående av fyra partier med vitt skilda
visioner för Alingsås utveckling gör inte situationen bättre. Det lamslår lokalpolitiken och
omöjliggör vissa nödvändiga beslut och åtgärder. Under innevarande mandatperiod har vi
socialdemokrater, som kommunens största parti, enträget arbetat för att lägga om riktningen
för den förda politiken. I vissa delar har vi lyckats och inom ett antal områden går
utvecklingen nu faktiskt åt rätt håll. Men mer behöver göras. För att på riktigt återta
kontrollen över vår gemensamma välfärd, över ekonomin och även över samhällsbygget i
stort krävs än mer handlingskraft och fler ordentliga förändringar.
I vår kommunbudget föreslår vi socialdemokrater just det: ett omfattande paket av åtgärder
och målsättningar som tillsammans utgör början på en nödvändig kursändring för vår
kommun. Fokus ligger på att genom skärpta politiska prioriteringar stärka välfärden, skapa
mer meningsfull offentlig verksamhet och öka vår rådighet över kommunens utveckling.
Socialdemokraterna presenterar ett budgetförslag som både fullt ut tillgodoser
verksamheternas volym- och kostnadsökningar och lyckas prestera ett ekonomiskt resultat
som rustar oss starka inför kommande års stora investeringar. Sammantaget tillskjuts nära 90
miljoner kronor till de kommunala verksamheterna. Och det bara nästa år. Vi föreslår också
en rad mindre budgetförstärkningar: en långsiktig satsning på föräldrastöd, en förstärkning
av kommunens arbetsmarknadsinsatser och ett tillköp för ökad busstrafik till våra
landsbygdstätorter. Tre budgetförstärkningar som alla finansieras genom en omfördelning
av redan utdelade skattemedel och som visar på vikten av att våga prioritera.
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Ekonomiska prioriteringar
Budgetberedningens grundförslag
Kommunens budgetberedning enades under beredningsarbetet att ta fram ett samfällt
grundförslag på ekonomiska fördelningar av medel i budget 2022-2024. Denna
överenskommelse kring förstärkningar utgör en gemensam grund för respektive
budgetförslag och består av följande ställningstaganden:
➢ Full kompensation till berörda nämnder för volymökningar enligt fastställd
resursmodell kommande tre år. Sammantaget innebär detta över 90 mnkr ytterligare
till den kommunala välfärden under planperioden.
➢ Samtliga av kommunens nämnder får en uppräkning motsvarande 100 % av prisindex
för kommunal verksamhet (PKV) år 2022 och 2023. För 2024 fastställs uppräkningen
till 75 % av PKV. För enbart år 2022 innebär detta 52 mnkr i ramökning.
➢ Barn- och ungdomsnämndens kostenhet tilldelas 10 mnkr i permanent kommunbidrag
för finansiering av nytt kostavtal, inkl. en option för ökad närproducerad kost.
➢ Vård- och omsorgsnämnden tilldelas 6 mnkr i permanent kommunbidrag som
kompensation för kostnader knutna till LSS-verksamheten.
➢ Kommunstyrelsen tilldelas sammantaget 2 mnkr i tillfälligt kommunbidrag 2022 och
2023 för kostnader knutna till nästkommande års val samt utbildning av
förtroendevalda.
➢ Kultur- och utbildningsnämnden tilldelas 1 mnkr i permanent kommunbidrag för en
utökad satsning på kommunala sommarjobb. Sammantagen budgetpost för
sommarjobb uppgår därmed till 2 mnkr och bedöms kunna finansiera omkring 200
arbeten årligen.
➢ Kultur- och utbildningsnämnden tilldelas 10 mnkr i permanent kommunbidrag 2024
för att finansiera ökade hyreskostnader för ny ishall.
➢ Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 1 mnkr i permanent kommunbidrag för
finansiering av förbättrad skötsel av grönytor.
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Socialdemokratiska förstärkningar
Budgeterade förstärkningar
Följande tre permanenta budgetförstärkningar finansieras genom omprioritering av redan
tillskjutna medel. Medlen, totalt 6 mnkr, frigörs genom riktade besparingskrav mot
kommunledningskontoret.

▪

Permanent satsning på föräldrastöd

2,5 mnkr tillskjuts socialnämnden i syfte att denna – i samverkan med barn- och
ungdomsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden – ska kunna erbjuda stöd till
föräldrar i behov av råd och vägledning. Verksamheten ska utgöras av såväl utåtriktade
som individbaserade insatser för att främja ett gott, ansvarstagande föräldraskap.
▪

Förstärkning av kommunens arbetsmarknadsinsatser

2,5 mnkr tillskjuts arbetsmarknadsenheten under kultur- och utbildningsnämnden för
en förstärkning av kommunens arbetsmarknadsinsatser. Antalet arbetssökande med
långvarigt försörjningsstöd och som står långt ifrån arbetsmarknaden har de senaste
åren ökat och beräknas fortsatt att öka. De tillskjutna medlen ska dels gå till en
förstärkning av arbetet med de personer som står längst bort från arbetsmarknaden där
ett nytt arbetssätt påbörjats i samverkan med socialförvaltningen. Dels till utökad
utbildning och stärkt stöd till deltagarna och till arbetsplatserna som tar emot de
arbetssökande. Vi socialdemokrater tror på frihet och solidaritet: friheten att vara
självförsörjande och det solidariska i att vi som samhälle tar ett gemensamt ansvar för
varandra. I vårt Alingsås ska ingen gå sysslolös.
▪

Ökad busstrafik till Sollebrunn och Ingared

1 mnkr tillskjuts samhällsbyggnadsnämnden för att genomföra ett tillköp hos Västtrafik
i syfte att utöka kollektivtrafiken till den norra och södra kommundelen under helgerna.
Möjligheten att med buss ta sig från Alingsås till våra landsbygdstätorter sena
helgkvällar är idag alltför begränsad. Det ska vara en självklarhet för människor bosatta
på landsbygden att även kunna ta del av den service och de aktiviteter som finns i
Alingsås stad. Busslinjerna Alingsås–Ingared (561) samt Alingsås–Sollebrunn (560) ska
därför utökas med minst en sen kvällstur på lördagar.
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Kommande omfördelningar och förstärkningar
I vår budget föreslår vi socialdemokrater konkreta åtgärder som sammantaget syftar till att
möjliggöra en omfördelning av resurser från byråkrati och administration till välfärd och mer
meningsfull verksamhet. Vidare föreslår vi nya, samordnade arbetssätt inom en rad områden
som på sikt antas frigöra ekonomiska medel till framtida, nödvändiga förstärkningar av
välfärden. Dessa framtida frigjorda resurser går givetvis inte att budgetera med idag. Vi kan
emellertid redan nu peka ut två förstärkningar vi på sikt avser finansiera genom
effektivisering och omfördelning av befintliga medel.

▪

Bort med delade turer och för långa arbetspass

Delade turer, dvs. att den anställde har sin arbetstid uppdelad i två pass under samma
dygn, förekommer fortfarande inom vår kommunala välfärdsverksamhet. Delade turer
passar ofta verksamheten bra men inte personalen. Arbetsdagen blir lång och timmarna
mellan arbetspassen ofta stressiga och sällan meningsfulla. Även alltför långa arbetspass
förekommer inom verksamheten. Vår ambition är att på sikt helt avskaffa delade turer
och alltför långa arbetspass inom den kommunala verksamheten. Detta kommer
sannolikt fordra såväl förändrade arbetssätt som ökade resurser.
▪

Lönelyft för lågavlönade yrkesgrupper inom välfärden

I dag ligger Alingsås kommun lågt lönemässigt i flertalet av våra yrkesgrupper när vi
jämför oss med övriga kommuner inom Göteborgsregionen. Att successivt höja lönerna
– i synnerhet för de kvinnodominerade välfärdsyrken som har lägst snittlöner – ser vi
som en nödvändighet. Rejäla lönelyftsatsningar kommer behöva göras gradvis under en
längre tidsperiod och kräver givetvis erforderliga medel.
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Åtgärdspaket 2022-2024
Nedan presenterar vi en rad konkreta åtgärder Socialdemokraterna skulle vidta under
kommande år om vi hade haft makten. Dessa åtgärder – tillsammans med vår budgetstyrning
– utgör början på en nödvändig kursändring för vår kommun.

En starkare välfärd och mer meningsfull kommunal verksamhet
Det kommunala åtagandet är mångfacetterat – det innefattar grundläggande huvuduppgifter
såsom ansvaret för skolan, vården och omsorgen samt den offentliga planeringen. Dessutom
har kommunen andra, inte lika lagstyrda och ofta självpåtagna uppgifter: alltifrån en
betydelsefull kultur- och fritidsverksamhet och viktiga arbetsmarknadsåtgärder till mer
perifera uppgifter som näringslivsbefrämjande arbete. Därutöver finns ett stort antal
stödfunktioner som är avsedda att stödja ovanstående uppgifter för att de och kommunen
som helhet ska fungera ändamålsenligt.
Socialdemokraterna skönjer en utveckling de senaste decennierna där dessa stödfunktioner
och även vissa av de självvalda kommunala åtagandena beretts mer mark och givits mer
resurser på bekostnad av kommunens grundläggande välfärdsuppdrag. Andelen anställda i
kommunsektorn som i huvudsak arbetar med administration, handläggning och
ledningsarbete har dessutom ökat de senaste årtiondena – även inom den kommunala
välfärden. Undersökningar visar att omkring hälften av arbetstiden inom offentlig sektor idag
går till interna processer snarare än välfärdstjänster som kommer medborgarna till del. En
byråkratisk apparat har byggts upp vilken slukar ekonomiska resurser, försvårar nödvändigt
förbättringsarbete ute i verksamheterna och knappast avlastar vår välfärdspersonal.
Det är en orimlig situation. Vi måste säkerställa att alingsåsarnas skattepengar går dit de
verkligen gör nytta – och då främst till vår gemensamma välfärd. Andelen byråkrati och
administration ovanför första linjen måste minska till förmån för meningsfull verksamhet
som på riktigt kommer våra medborgare till del. En resursomfördelning måste påbörjas från
interna processer till konkret verkstad. Välfärd och meningsfull verksamhet måste gå före
byråkrati och onödigheter.
Lika viktigt är att säkerställa kommunens långsiktiga rådighet över den välfärd vi till syvende
och sist alltid är ytterst ansvariga för. Privatiseringen av vår gemensamma välfärd
undergräver inte bara kommunens demokratiska insyn och kontroll utan riskerar även att
allvarligt skada den kommunala ekonomin. De rena marknadsinslagen i den kommunala
välfärden ska därför begränsas i största möjliga utsträckning. Kontrollen av de inom
kommunen redan verksamma privata aktörerna måste därtill stramas åt och tillsynen öka.
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All kommunal verksamhet som idag är utlagd på entreprenad och utförs av privata utförare
ska därutöver utvärderas utifrån ett kvalitets-, kostnads- och kontrollperspektiv. Om
uppenbara nackdelar med nuvarande driftsform identifieras ska en återgång till kommunal
drift förberedas och genomföras så fort befintliga avtal löper ut.
ÅTGÄRDER:
•

•

•
•

Uppdrag kommer att ges till samtliga nämnder att på ett strukturerat sätt kraftigt minska
andelen byråkrati och administration inom respektive verksamhet för att kunna rikta
resurserna dit de verkligen gör skillnad.
En genomgripande utvärdering av all kommunal verksamhet som idag är utlagd på
entreprenad ska genomföras. Förberedelser inför eventuella återkommunaliseringar ska
omgående inledas.
Tillsynen av privata aktörer verksamma inom den kommunala välfärden ska skärpas.
Den kommunala utmaningsrätten ska avskaffas. Initiativrätten ska förbehållas den
folkvalda politiken.

Den kommunala organisationen med tillhörande administration har också inom vissa
områden vuxit bortom de folkvaldas kontroll. Med god avsikt har genom åren många
uppdrag givits och otaliga projekt sjösatts som allteftersom omvandlats till permanent
verksamhet – dessvärre ofta utan ordentliga utvärderingar kring huruvida de verkligen är
verkningsfulla. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tydligt framhävt
kommunsektorns ansvar att effektivisera sin verksamhet – att göra rätt saker på rätt sätt.
Mot bakgrund av det behöver politiken i betydligt högre grad medvetet och bestämt styra
kommunorganisationens alla delar. Det är vi skyldiga alingsåsarna att göra. Tydliga och
välavvägda prioriteringar behöver göras för att säkerställa att skattepengarna alltid går dit
de gör störst nytta. Projekt, verksamheter, nätverksdeltagande och övriga aktiviteter som inte
utgör väsentliga delar av nämndernas uppdrag och som inte bedöms bidra till
kommunfullmäktiges fastställda prioriterade mål ska avslutas. Nämnderna måste fokusera
på de grundläggande huvuduppdragen och de för medborgarna viktigaste åtagandena och
låta annat stå tillbaka.
Vidare ska samtliga nämnders delegationsordningar revideras i syfte att stärka den politiska
kontrollen över såväl verksamhet som ekonomi. Principen om att politiken beslutar ”vad”
som ska göras och tjänstemannaorganisationen avgör ”hur” det ska göras är i grunden en
rimlig utgångspunkt – men den får inte medföra att det politiska inflytandet över
verksamheter som politiken i slutändan är ytterst ansvarig för medvetet kringskärs.
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ÅTGÄRDER:
•

•

Samtliga nämnders delegationsordningar ska ändras i syfte att stärka den politiska
kontrollen. Omorganisationer, tillsättande av chefstjänster, större investeringar,
konferenser och utlandsresor samt köp av konsulttjänster ska hädanefter alltid föregås av
nämndbeslut.
Samtliga nämnder ska utröna vilka delar av dess verksamhet som är statligt betingad, vilka
som är följder av politiska beslut eller initiativ från tjänstemannaorganisationen.
Nämnderna förväntas därefter aktivt prioritera de grundläggande huvuduppdragen och de
för alingsåsarna viktigaste åtagandena.

Det finns idag även uppenbara brister i hur kommunens interna organisation är uppbyggd
och arbetar och det finns ett stort behov av att stärka den samordnade styrningen – på såväl
kommunkoncernnivå som hos de kommunala nämnderna med respektive förvaltningar. I
alltför många frågor kännetecknas kommunens planering och agerande av rentav
obstruerande stuprörstänk, kortsiktighet och avsaknad av ansvarstagande. Dessa brister
leder till att samordningsvinster uteblir och att skattebetalarnas pengar inte används på ett
fullt ut ändamålsenligt sätt.
Ett talande exempel är kommunens strategiska lokalplanering, där dålig koordinering och
styrning tillsammans med en oklar ansvarsfördelning leder till både lamslående ovisshet och
onödiga fördyrningar. Här ser vi att det finns stora vinster att göra.
ÅTGÄRDER:
•

Den kommunala lokalplaneringen ska fullt ut centraliseras till kommunstyrelsen. En
lokalplaneringsenhet ska inrättas på kommunledningskontoret. Denna enhet ska ansvara
för en mer samordnad och effektiv strategisk och operativ lokalplanering och ska finansieras
inom kommunstyrelsens befintliga ram.
• Kommunens digitaliseringsarbete ska fullt ut centraliseras till kommunstyrelsen och
kommunledningskontoret. Syftet är att undvika dubbelarbete och styrningssvårigheter och
främja effektivisering.
• Kommunikationsenheten samt näringslivsenheten under kommunstyrelsen ska slås
samman och tillsammans med den från kultur- och utbildningsnämnden överflyttade
turism- och evenemangsenheten bilda en ny samlad enhet.
• En utredning kring och förslag till genomförandeplan för återförande av de kommunala
verksamhetslokalerna i FABS AB:s fastighetsbestånd till kommunal förvaltning ska tas
fram.

Sida 8
Sida 66 av 138

BUDGET FÖR ALINGSÅS KOMMUN 2022-2024

En långsiktig ekonomisk kontroll och omställning på riktigt
För att möta den demografiska utvecklingen behöver vi på kommunal nivå leverera
verksamhet av god kvalitet till en lägre kostnad. Det är en praktisk nödvändighet.
Effektiviseringar kommer dock inte av sig själva och utan rätt kunskaper riskerar krav på
omställning istället att leda till ogenomtänkta neddragningar och högre kostnader på sikt.
Detta kommer aldrig socialdemokraterna att acceptera. Genom kunskaper inom offensiv
kvalitetsutveckling, med högt engagemang från chefer och medarbetare och med
medborgarnas behov i fokus kan istället nya, mindre kostsamma arbetssätt med bibehållen
eller ökad kvalitet uppnås. Fokus i arbetet måste ligga på att identifiera och arbeta bort
kommunens kvalitetsbristkostnader, det vill säga kostnader som inte bidrar till alingsåsarens
välfärd eller rena slöserier och dubbelarbete som finns inom organisationen. Här behöver
politiken vidta verkningsfulla åtgärder.
Som ett led i kommunens övergripande effektiviseringsarbete bör även högre krav ställas på
kommunens upphandlingsverksamhet. Att årligen effektivisera sina inköp med flera procent
utan att tumma på varken kvalitet eller hållbarhet är ingen ovanlighet hos i synnerhet privata
aktörer och bör vara en ständig målsättning även för kommunen. Alingsås kommun har en
total årlig inköpsvolym på långt över en miljard kronor. Vår målsättning är att genom än mer
samordnade inköp och förbättrat resursutnyttjande kunna göra betydande besparingar inom
vår samlade inköps- och upphandlingsvolym de kommande åren och på så vis också frigöra
viktiga resurser till välfärden.
Medan statens skulder fram till 2020 successivt minskat har kommunsektorns samlade
skulder tvärtom ökat. Under innevarande decennium har ökningen tilltagit i snabb takt – så
även hos Alingsås kommun som har en förhållandevis hög nettokoncernskuld. Den höga
skuldsättningen utgör en ekonomisk risk och medför även svårigheter när nödvändiga
kommunala investeringar ska finansieras. För att tillgodose kommande investeringsbehov
krävs en tydligare, mer långsiktig koncernstyrning och ett tätare samarbete mellan det
kommunala fastighetsbolaget Alingsåshem, i vilket lejonparten av skulderna återfinns, och
ägaren. Här kommer det från politikens sida att krävas tuffa prioriteringar och kompromisser
för att garantera lösningar som håller över tid – något vi socialdemokrater är beredda att
leverera och ta ansvar för.
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ÅTGÄRDER:
•

•
•

Kommunstyrelsen får ett skarpare uppdrag och stärkt mandat att samordna kommunens
förbättringsarbete för tydligare styrning och bästa möjliga effekt. Vidare ska en ny
styrmodell med ökat fokus på kvalitetsutveckling som politiken tydligt involveras i tas
fram. Erforderlig kompetens för uppdraget ska tillförsäkras inom given ekonomisk ram av
kommunstyrelsen.
Uppdrag kommer att ges till kommunens upphandlingsenhet att vidare intensifiera
arbetet med att effektivisera kommunens samlade inköp och upphandlingar.
Ett differentierat uppräkningssystem för nämndernas resurstilldelning ska tas fram.
Detta system ska som utgångspunkt specificera årliga eventuella effektiviseringskrav
utifrån respektive nämnds negativa nettokostnadsavvikelse.

En ökad rådighet över samhällsutvecklingen
Kontrollen över samhällsbygget måste också återtas. Även om Alingsås i jämförelse med
många andra kommuner har förhållandevis små problem med tilltagande otrygghet,
segregation och socioekonomisk utsatthet så är vi inte på något vis befriade från problemen.
Politikens övergripande målsättning måste alltid vara att skapa och upprätthålla trygga och
jämlika samhällen. Dagens utveckling med alltmer utbredd otrygghet, växande klyftor, ökad
segregation och ungdomskriminalitet måste hejdas.
Först och främst krävs givetvis rent sociala insatser. Vi socialdemokrater är helt övertygade
om att lösningen stavas en jämlik skola, fullgjord skolgång och inte minst goda
familjeförhållanden. Det är dit de offentliga, förebyggande ansträngningarna måste riktas.

ÅTGÄRDER:
•

•

Ett samlat grepp kring kommunens förebyggande arbete för unga ska tas för att säkerställa
en flexibel verksamhet och verkningsfulla insatser bedrivna utifrån gedigen forskning och
en aktuell helhetsbild av de konkreta behoven i Alingsås idag. Detta arbete ska ledas av
BUS-verksamheten (barn och ungdomssamverkan) i vilken även kommunstyrelsen ska
beredas plats och ges en övergripande, samordnande funktion.
En utredning ska tillsättas för att kartlägga skolsegregationen i Alingsås. Såväl fristående
som kommunala skolor ska ingå i kartläggningen.

Sida 10
Sida 68 av 138

BUDGET FÖR ALINGSÅS KOMMUN 2022-2024
Men segregationen och otryggheten måste också byggas bort. Idag är Alingsås en i realiteten
socioekonomiskt delad stad och kommun. Det finns områden som i det hänseendet är särskilt
utsatta och eftersatta – områden bestående uteslutande av större hyreshus och där större
offentliga investeringar länge lyst med sin frånvaro. Bostadsbristen kvarstår som ett olöst
problem och trångboddheten ökar dessutom, även i Alingsås. Vi socialdemokrater kommer
aldrig att acceptera att barns uppväxtmiljöer försämrar deras chanser i livet och deras
framtida förmåga till utbildning och egen försörjning. Ingen ungdom ska lyckas sämre i
skolan, hamna i kriminalitet eller börja med droger på grund av det bostadsområde denne
växer upp i.
Trenden måste brytas – och det är upp till kommunen att göra det! För om vi verkligen vill
ha en trygg och socialt sammanhållen stad och kommun krävs det också en handlingskraftig
stadsplanering. En planering där kommunen står vid rodret och där Alingsås växer
demokratiskt. Idag är situationen till stor del, trots steg i rätt riktning, fortfarande den
motsatta. Organisatoriskt kännetecknas planeringen därtill fortfarande av oklara
gränsdragningar mellan kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Alingsåshem
vilket leder till uraktlåtenhet att handla, stuprörseffekter, utdragna planprocesser och i
slutändan sämre livsmiljöer för alingsåsarna. Här behöver politiken agera.

ÅTGÄRDER:
•

•

•

Stadsdelslyft ska genomföras i Noltorp, Stockslycke, Hedvigsberg och Östlyckan.
Kommunens planerings- och investeringsresurser ska fokuseras till områden där de behövs
mest. Stadsdelslyften ska syfta till att rusta upp offentliga miljöer, göra bostadsområdena
tryggare och vackrare samt bidra till mer blandade upplåtelseformer.
Den strategiska stadsplaneringsfunktionen under kommunstyrelsen ska förstärkas och ges
utvidgat styrmandat för att säkerställa en fysisk planering som håller ihop. Syftet är
konkret att möjliggöra en mer proaktiv detaljplanering samt en mer ambitiös markpolitik
med strategiska markförvärv och kontinuerlig markförädling. Markanvisningar för
bostadsmark ska som huvudregel anvisas med fast pris och istället bedömas utifrån
kvalitet.
Arbetet med den kommande stadsplanen för Alingsås stad ska ges en förtydligad
inriktning. Syftet ska vara att konkretisera principen om en hållbar utbyggnad av staden
”inifrån och ut” med avsikten att bygga blandstad på riktigt. I Alingsås ska människor
med olika inkomster kunna bo och leva tillsammans i samma stadsdel och kvarter. En viktig
åtgärd kommer att vara att bygga radhus och småhus i områden som idag är ensidigt
dominerade av hyresrätter och bygga hyresrätter som fler har möjlighet att efterfråga i
bostadsområden som idag nästintill uteslutande utgörs av villor. I detta kommer
Alingsåshem att spela en avgörande roll och bolaget kommer därför att få ett förtydligat
uppdrag att verka för att bryta den strukturella bostadssegregationen.
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Vi ser att det idag finns intressekonflikter mellan stad och landsbygd. Detta är en konflikt vi
som samhälle inte har råd med och som i grunden är fel. För att på allvar nyttja hela Alingsås
potential behöver vi en sammanhållen planeringspolitik som även inkluderar landsbygden.
Tillväxtpotentialen i våra landsbygdstätorter är stor – men måste aktivt främjas av
kommunen för att verkligen tillvaratas.

ÅTGÄRDER:
•

•

•

Konkreta utvecklingsplaner för kommunens samtliga landsbygdstätorter – i såväl den
norra som södra kommundelen – ska tas fram. Syftet är att ta ett efterlängtat helhetsgrepp
kring tätorternas fortsatta utbyggnad med fokus på ökat småhusbyggande. De olika
landsbygdstätorterna har alla en egen karaktär och potential som aktivt ska tillvaratas i
arbetet. Den sociala klyftan mellan stad och landsbygd ska överbryggas – men de
värdefulla skillnaderna alltid bejakas.
Kommunen ska i syfte att stärka rådigheten över såväl Alingsås som
landsbygdstätorternas utbyggnad verka för att överta väghållaransvaret för vägar av
strategisk betydelse. Detta avser både statliga allmänna vägar och enskilda vägar.
Så kallade ”byggherredrivna planprocesser” kommer framöver inte tillåtas och
målsättningen att utforma ”generella” detaljplaner utgår. Istället ska flexibilitet över tid
i synnerhet vad gäller godkända användningsområden eftersträvas. En detaljplans
detaljeringsgrad ska bestämmas utifrån platsens förutsättningar.
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Mål- och resultatstyrning
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 under kommunfullmäktiges
fem prioriterade mål ska därför även de indikatorer som anges i Agenda 2030 vara styrande
och 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 • TILLSAMMANS
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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. 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 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
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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

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 både trygga och upplever god studiero är
grundläggande förutsättningar för att de ska kunna klara sina kunskapsmål, tillgodogöra sig
sin utbildning och på sikt kunna utvecklas till självständiga individer. 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 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. Här krävs ett rejält omtag i det förebyggande arbetet så att de åtgärder som
kommunen åtar sig faktiskt gör skillnad för våra barn och ungdomar.
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 för alla målgrupper. Alla
alingsåsare ska ha likvärdiga förutsättningar att erhålla en 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. Att alingsåsare alltid ska kunna känna sig
trygga till och från sin bostad, inte minst under kvällar och helger, ser vi som en självklarhet.
Den upplevda otryggheten ökar dock i vår kommun. Den utvecklingen måste brytas.
Allt fler undersökningar visar på att den ofrivilliga ensamheten ökar i takt med åldern. Detta
ser vi socialdemokrater allvarligt på och som ett svek mot de generationer som 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. Ett bidrag för att motverka
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ensamheten är enligt oss socialdemokrater att verka för att förlänga äldres friska liv, genom
förebyggande arbete och meningsfulla aktiviteter med andra och genom civilsamhället.
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 5, åk 8 och Gy 2 som uppger att de alltid är trygga i skolan, andel % ska öka
Elever i åk 5, 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
Elever i åk 5, åk 9 och Gy 2 som uppger att de har studiero under lektionerna, andel %
ska öka
Den totala elevnärvaron i grundskolan, andel % ska öka
Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg – besväras av ensamhet, kommun, andel
% ska minska
Den fasta omsorgskontakten inom hemtjänsten ska mätas och öka under planperioden
Fallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal/1000 inv, 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 gemenskaper i lokalsamhället 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 riktat mot
våra yngre och äldre invånare. Att stärka och utveckla befintliga samarbeten med
civilsamhällets ideella föreningar och frivilligorganisationer är därför av stor vikt.
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
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är beroende av varandra och det är av stor vikt att inte minst den kommunala servicen till
företagarna håller god kvalitet.
Allt fler rapporter visar på att det allmänna förtroendet för våra politiska forum och organ
minskar. Forskning visar även på att 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.
Indikatorer:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Föreningar som erhåller föreningsbidrag, antal ska öka
Föreningslivsklimat ska mätas och förbättras under planperioden
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – totalt, NKI ska förbättras
Sommarjobb som erbjuds skolelever, antal ska öka
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel % ska öka
Elever i åk 5, åk 8 och Gy 2 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 – i synnerhet 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. Ett miljöområde inom Agenda
2030 som Socialdemokraterna ser som mycket bekymmersamt är hur få vattendrag inom vår
kommun som har god ekologisk status. Här krävs ordentliga åtgärder.
Transporter är en faktor till ökade koldioxidutsläpp. Mot den bakgrunden ska vi öka andelen
närproducerad mat i våra verksamheter och öka andelen miljöbilar inom den kommunala
organisationen. En annan viktig del för att minska transporterna är att de korta transporterna
med bil inom staden eller stadsdelarna upphör. Vi vill därför se att antalet transporter med
cykel inom den kommunala organisationen ökar. Den kommunala energiomställningen från
fossila energikällor till förnybara energikällor har påbörjats och ska givetvis fortsätta.
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Genom att placera arbetet med Agenda 2030 i den politiska förgrunden, kontinuerligt vässa
vår egen verksamhet och fokusera på konkreta, verkningsfulla åtgärder kan vi skapa ett mer
hållbart Alingsås.
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
Förnybar energiproduktion i kommunal regi (MWh), solel, vindel, biogas, andel % ska
öka
Närproducerad mat (inom VGR), andel % ska öka
Fossiloberoende fordon i kommunens verksamhet, andel % ska öka
Resor med cykel inom den kommunala organisationen, andel % ska mätas och öka
under planperioden
Vattendrag med god ekologisk status, antal ska öka
Soptunnor i offentlig miljö, antal ska öka

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 tillvara 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 i linje med Boverkets rekommendationer, detta för att till fullo fullfölja
kommunens bostadsförsörjningsansvar. Vi behöver också säkra tillgången på
verksamhetsmark för att 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.
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Indikatorer
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel % ska öka
Medborgarnas uppfattning om tillgången till parker och grönområden ska förbättras
Skyddad natur, total area (ha) ska öka
Detaljplaner och markanvisningar som föreskriver traditionell arkitektur, antal ska
öka
Färdigställda flerfamiljshus i trä, antal ska öka
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som är skyddad i detaljplan eller
områdesbestämmelser, andel % ska mätas och öka under planperioden
Avklarade tillsynsärenden inkomna under året, andel % ska mätas och öka under
planperioden
Naturminnen i kommunen, antal ska öka
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

Mål 5. I Alingsås utvecklar vi genom nytänkande ständigt
kvaliteten och förbättrar vår verksamhet för att möta våra
utmaningar
För att möta våra kommande utmaningar måste Alingsås kommun arbeta upp förmågan att
hantera både befintliga och kommande utmaningar. Detta sker genom ett systematiskt arbete
där organisationen lär sig av sina misstag, vågar tänka nytt och förbättrar verksamheten med
Alingsåsaren i fokus. Detta ställer krav på en offensiv kvalitetsutveckling med ständiga
förbättringar vilket kännetecknas av ett engagerat ledarskap, delaktighet och engagemang
från medarbetarna samt ett inflytande från medborgarna. Organisationen behöver ett mer
samordnat ledarskap där förvaltningarna inte arbetar kortsiktigt i sina stuprör, när det gäller
såväl ekonomi som utvecklingsfrågor. På så vis kan vi minska onödig administrativ tid och
fokusera på våra kärnverksamheter.
Ett mått på kvalitet är att alingsåsarna dels inte utsätts för onödigt långa handläggningstider
och dels att den handläggning som sker också ger resultat, generellt ska därför
handläggningstider minskas utan att annan, för alingsåsarna, viktig verksamhet blir lidande.
Som ett avstamp i det arbetet ska Alingsås kommun genomgå SKR:s kommunkompassen och
genom det identifiera konkreta förbättringsmöjligheter.
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
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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 korttidssjukfrånvaron i de kommunala verksamheterna, andel % ska
minska
Nöjd-medarbetarindex ska öka
Kommunens digitala service till medborgare och företag, enl. eBlomlådan (%) ska
förbättras
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)
ska öka (IFO)
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år, ett år efter avslutad utredning eller insats,
andel (%) ska öka (IFO)
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser),
medelvärde ska minska
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till
särskilt boende, medelvärde ska minska

Kvalitetsstyrning
I den styrmodell som trädde 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 betydligt 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. Vidare ser vi att
förbättringsarbetet behöver samordnas för att nå bästa möjliga optimeringar; för att kunna
utröna var fokus behöver riktas för tillfället och vilka förbättringar som kan spridas inom hela
organisationen för bästa möjliga effekt. Det är mot denna bakgrund den av oss föreslagna
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centraliseringen av digitaliseringsarbetet, lokalplaneringen och det övergripande
förbättringsarbetet samt framtagandet av en reviderad styrmodell ska ses. På så vis når vi en
god ekonomisk hushållning på riktigt; där varje skattekrona går till det den är avsedd för.

Ekonomistyrning
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 sedan. 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.
Socialdemokraterna pekar tydligt ut riktningen för de kommande åren: starka ekonomiska
resultat, stark budgetdisciplin, en god nettokostnadsutveckling och en hög
självfinansieringsgrad – för en kommunal verksamhet av hög kvalitet som kommer alla
alingsåsare till del – även i framtiden. Denna viljeinriktning tar sig 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
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▪
▪
▪
▪

Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella
statsbidrag
Den positiva avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska
vara oförändrad eller öka
Kommunens externa låneskuld ska över tid inte överstiga 4,0 mdkr
Soliditeten för kommunkoncernen ska vara oförändrad eller öka

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 rena 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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Finansiella rapporter
Resultatbudget
tkr

Budget
2022

Verksamhetens nettokostnader exkl.
avsättningar
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

-2 509 287
-88 997
-2 598 284

-2 571 204
-94 298
-2 665 503

-2 679 344
-98 702
-2 778 046

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat

2 132 879
598 715
133 309

2 205 201
580 434
120 133

2 297 073
582 073
101 101

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

33 000
-56 745
109 564

38 000
-46 402
111 731

60 000
-46 521
114 580

Årets resultat

109 564

111 731

114 580

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2023

Plan 2024

Balansbudget
tkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder

Plan 2024

1 411 230
5 073 579
6 484 809

1 598 421
5 112 313
6 710 734

1 797 493
5 151 784
6 949 276

1 276 306
987 504
3 005 073
1 215 925
6 484 809

1 388 037
979 310
3 126 683
1 216 704
6 710 734

1 502 616
976 005
3 252 861
1 217 794
6 949 276
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Kassaflödesbudget
tkr
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

93 351

120 224

137 243

-276 980

-281 490

-297 773

100 000
-83 629

100 000
-61 266

100 000
-60 530

Budget
2022

Plan
2023

Driftsbudget

Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Miljöskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Exploatering
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Summa kommunbidrag

853 556
212 626
311 583
915 095
12 297
63 805
211
97 437
5 277
2 471 887

Plan
2024

882 503
219 442
325 252
943 909
12 543
65 081
215
99 325
5 383
2 553 654

915 095
227 229
348 969
978 926
12 807
66 448
220
100 348
5 496
2 655 537

Investeringsbudget
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och
utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Avgiftsfinansierad
verksamhet
Summa investeringar

2022
71 520
54 810
5 300
600

2023
81 200
61 880
5 300
600

2024
58 400
51 320
5 300
600

2025
46 200
42 320
5 300
600

2026
40 700
32 870
5 300
600

6 800
6 000

5 900
4 800

6 000
4 800

6 100
4 800

6 200
4 800

131 950 121 810 171 353 178 489 192 803
276 980 281 490 297 773 283 809 283 273
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Budget för 2022

Förord
Pandemin
Pandemin har ändrat vår världsbild. Det har visat sig att vi inte kan leva utan varandra, att vi är
beroende av varandras beslut och varandras hjälp. Ensam är inte alltid stark. Vi måste förhålla oss
till gemensamma regler för att stoppa smittan, för att inte riskera varandras liv. Att vaccinera sig är
en del av det samhällskontrakt vi alla har att förhålla oss till. För att stoppa sjukdomen och minska
vårdkostnader är vaccin ett bra sätt att visa solidaritet med övriga i samhället samtidigt som vi
måste acceptera att andra åsikter finns. Vissa kan av medicinska skäl inte vaccinera sig. Covid 19 är
något vi lär få leva med tills vidare.
Bronsåldern
En skatt är funnen. Att vi alla har en historisk bakgrund är fakta och detta visade sig tydligt när en
alingsåsare fann gömda bronsföremål i skogen. Denna skatt är vårt gemensamma minne och bör
ställas ut i vår kommun. Alingsås har en rik historia. Det är viktigt att vara stolt över sitt arv, att
veta sin härkomst och sin plats i olika sammanhang. Känslan av att vara behövd. Kunskapen om att
man är en länk i en kedja som sträcker sig genom historien. Kärlek och omtanke, förståelse och
förlåtande. Trygghet och tradition är avgörande för hur vi hanterar vardagens bekymmer.
Framtiden
I Alingsås kommun vill vi bo, här vill vi leva och här vill vi dö. Livsresan är viktig och
allomfattande. Från spädbarnsåldern genom barnomsorg, förskola och skola. Att vara barn är att
präglas. Vår framtida uppväxt tar avstamp i tidig ålder. Det är otroligt viktigt att vi låter våra barn få
en sådan start att de blir starka nog att klara livets olika prövningar. Skolan skall utbilda och
förbereda våra unga inför vuxenlivet. Även om vi utvecklas olika får ingen lämnas efter. Alla måste
känna att man är behövd och har möjligheter. Efter ett strävsamt liv är det också viktigt att känna
sig trygg i att åldras. Sjukvård och omsorg skall vara tillgänglig för alla. Äldrevården skall inte
kännas skrämmande utan välkomnande. Ingen vet vilka vägar livet tar så därför är det bra att vara
förberedd på det oväntade. Alingsås ekonomi måste ta höjd för planerade och oplanerade
utmaningar. Att ständigt se över hur vi använder skattepengarna är att respektera invånarna.
Sverigedemokraterna har visat att vi är här för att stanna, att vi är att lita på och att vi klarar av att ta
ansvar för vårt samhälle. Låt 2022 bli ett gott år med ett rättvist val.
Boris Jernskiegg. Gruppledare SD Alingsås
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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 så effektivt som
möjligt.
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. Sverigedemokraterna bedriver en hållbar ekonomisk politik, där
siffrorna går ihop.
Vår kommun skiljer sig något från genomsnittssamhället i Sverige. Vi har många yngre och många
äldre som belastar ekonomin. Det innebär att vi har framtidstro och att vi lever 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 att kommunens resurser i första hand prioriterar
verksamheter inom kärnområdena såsom skola, vård- och omsorg samt att kommunen ser och hör
såväl våra äldre som våra yngre. Ibland kan det dock vara förenligt med invånarnas väl att säkra
långsiktiga positioner i andra allmännyttiga intressen såsom bostäder, infrastruktur och
kollektivtrafik.
Centralt för oss är också att värna och stärka 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.
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”Vi är lyhörda för invånarnas åsikter.
Vi tar avstånd ifrån alla former av diskriminering och mobbing.
Vi bemöter andra såsom vi själva vill bli bemötta.
Oavsett var du är född, om du är folkbokförd i Alingsås kommun verkar vi för dig.”

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
beaktas i de beslut som fattas.

Jämlikhet
Vi Sverigedemokrater vill ha ett Alingsås som strävar åt allas lika värde. Vi vill att alla som är
skrivna i kommunen skall ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett hudfärg, ursprung, kön,
sexuell läggning mm. Detta innebär att ingen skall ha förtur i bostadskön eller att vi har
könsseparerade badtider. Vi måste värna vår öppna, jämställda kultur.
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
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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 grymmare våld och kriminella grupper. Detta är inget
vi tycker om. Vi förespråkar säkerhetskameror på väl valda platser som i ett led att minska
kriminaliteten. Att montera upp kameror 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. Förebyggande arbete och riskanalyser är viktigt. Med systematik i säkerhetsarbetet
identifierar och åskådliggörs brister i samhället. Vi har en säkerhetsavdelning som gör ett fantastiskt
arbete och samarbetet med andra myndigheter bäddar för en säkrare framtid. Vi Sverigedemokrater
sänker aldrig garden. Kriminalitet, pandemier, miljö och klimathot samt allt annat som kan skada
vårt samhälle och dess invånare står alltid högt på agendan. Kampen mot droger måste vara
prioriterat. Vi föreslår att alla kommunanställda och politiker drogtestas rutinmässigt.
Vänorter
Alingsås har vänorter på flera platser i världen. Vi Sverigedemokrater anser att dessa
samarbetsprojekt skall avslutas så fort som möjligt.
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 måste detta ske
med försiktighet. Hyreslägenheter behövs som ett komplement till eget boende. Alla har inte
ekonomiska möjligheter att köpa sin bostad även om detta är att föredra. Vid försäljning av byggbar
mark är det viktigt att vi återinvesterar i råmark för framtida expandering. Att köpa mark för att
sedan kunna göra denna byggbar genom planarbete och detaljplaner är god ekonomi.
Turismen
Denna industri är viktig för vår kommun. Vi har stor potential att bli en magnet för turister om vi
utvecklar och vårdar vår kommun. Vi har idag två campingplatser som har otroligt viktig del i att
locka turister jämte hotell och annat boende. Att utöka antalet boendeplatser gynnar hela
kommunen. Väg 190, Gräfsnäs, Nolhaga, stadskärnan, naturen med alla vackra sjöar, ja det är inte
konstigt att vi trivs här. Låt fler upptäcka vår fantastiska kommun.
Migration
Migration är en fråga som hanteras på riksnivå, och inte i kommunen. Den politik som förs i
riksdagen blir dock kommunernas huvudvärk. Vi sverigedemokrater anser att de som kommer till
Alingsås skall integreras. Vi måste ställa hårda krav på de som kommer och att de snarast blir
självförsörjande. Migrationens kostnader skall redovisas så att det blir tydligt vad
flyktingmottagandet kostar och vilken insats som är mest effektiv. Alingsås kommun lägger ca två
miljoner på tolktjänster per år. Tolktjänster är bra i ett inledande skede bland annat för integrationen
men det måste finnas en bortre gräns. Om man inte anpassar sig och lär sig vårt språk skall man
bekosta tolktjänster själv.
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En misslyckad integration blir ekonomiskt kostsamt för samhället men även kostsamt för de
familjer som hamnar i utanförskap. Även om de allra flesta anpassar sig i samhället och blir nya
svenskar finns det stora problem med en oansvarig och allt för generös flyktingpolitik. Vi måste
hjälpa till med återvandring där det är möjligt.
Nationaldagsfirande
Vi skall vara stolta över det land vi lever i och att fira
nationaldagen skall vara en självklarhet.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens främsta uppgift är att på ett effektivt sätt
styra kommunen. Kommunstyrelsen skall vara mycket
återhållsam när det gäller kommuninvånarnas pengar och en ordentlig översyn behövs gällande de
uppdrag man bekostar och vilken nyttan det ger invånarna. Alla utgifter måste ses i relation till
kärnverksamheternas behov.
Vi anser 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 oavsett kön,
etnicitet eller andra ovidkommande skäl.
Digitalisering
Vi ser en stor potential i digitaliseringen men det handlar också om att integrera detta varsamt. Det
måste finnas en plan för hur de nya digitala redskapen ska användas. En digitalisering skall
underlätta för invånarna och utformas på ett pedagogiskt sätt. Formulär skall vara enkla att använda.
Hemsidan som är en portal till kommunen skall vara attraktiv samtidigt som den skall vara logisk
utan labyrinter av knapptryckningar. På samma sätt som våra infartsvägar via bil och tåg skall vara
inbjudande är även det digitala formspråket avgörande för hur kommunen upplevs. Digitaliseringen
har framtiden för sig, allt ifrån hur vi hittar lediga parkeringsplatser, hur vi kommunicerar, hur
hemtjänsten skall arbeta med de äldre. Det finns idag inga gränser för den teknik som finns men vi
får inte glömma vikten av personliga möten. Vikten av att träffas, att hålla om och se varandra i
ögonen. Pandemin har varit smärtsam för många. Hemarbete som många drömt om, har för vissa
blivit en mardröm. Närhet löses inte digitalt.
Barn och ungdomsnämnden
Barnomsorg
Sverigedemokraterna vill främja en utveckling som ger familjerna självständighet och 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.
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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. Barn skall inte utsättas för experimentell genuspedagogik. Stora barnomsorgsfabriker
är ekonomiskt ur ett kort perspektiv men i det långa loppet tror vi att barnens utveckling mår bäst av
små enheter. Det vi misslyckas med idag får vi i knät imorgon. Kortsiktiga vinster kan bli
långvariga kostnader.
Jourklasser
En mycket viktig aspekt för våra pedagoger och våra barn är arbetsmiljön. Här spelar rektorers och
lärarnas ledarskap stor roll. Vi föreslår jourklasser åt de elever som allra mest behöver särskild
kompetens. Detta skulle avsevärt förbättra förutsättningarna för lärare som idag behöver
punktmarkera ett fåtal elever, medan övriga i klassen får arbeta mer eller mindre självständigt.
Vi vill att man arbetar hårt mot mobbing och hot i kommunens skolor. Här passar jourklasser in där
elever som mobbar eller förstör för andra elever kan få stöd. Sverigedemokraterna anser att trygghet
och studiero skall prioriteras.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden skall utveckla kommunen med försiktighet men ska bereda möjligheter
för nyetablering och inflyttning. I första hand bör detta ske genom att bygga ut i anslutning till
befintliga företagsområden och bostadsområden. Nya byggnader ska harmonisera 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. Planerna för ”Centrum-husets” återställande visar att man
kan, om man vill, skapa ett mervärde när man renoverar. Ett gemensamt omtag mellan kommunen
och handeln samt fastighetsägarna i centrum behövs. Vi måste enas om hur vi vill forma staden.
Allt från hur belysning utformas till fasader med dess reklamskyltar. Parkeringsmöjligheter för
besökare och allt annat som gör staden attraktiv måste prioriteras. Vi vill inte att stadskärnan dör ut
som i Kungälv och liknande samhällen. Små förändringar i fel riktning får stora konsekvenser i det
långa loppet. Alingsås som trästaden där träden är högre än husen skall förstärkas och vara norm. Vi
vill att eftertänksamhet råder vid byggnation nära våra infartsvägar. Samhället och dess utveckling
skall styras av folket, folkvalda, och inte av exploatörer som har en annan målsättning med sin
verksamhet.
De skogar kommunen äger skall skötas med miljön i fokus. Vi föreslår att ett hyggesfritt skogsbruk
enligt Lübeckmodellen skall eftersträvas och att hänsyn till friluftslivet ses som en självklarhet.
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. Kommunen har ett ansvar att
förmedla hur vi alla kan förändra vår livsstil i en mer hållbar riktning. Vid tillsyn och föreläggande
är kommunikationen viktigt. Det skall vara en positiv erfarenhet när man får besök av kommunens
miljöhandläggare. Miljöarbete skall kännas meningsfullt och naturligt och inte som ett hinder för
invånarna.
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Socialnämnden
Sverigedemokraterna förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell. Samhället
skall ha skyddsnät för att fånga upp och hjälpa de som behöver hjälp.


Kommunens socialförvaltning ska ha kompetens och beredskap för att kunna möta den
enskilde på ett professionellt sätt när hjälpbehov uppstår och agera snabbt.



Försörjningsstöd (socialhjälp) är en tillfällig lösning på ett akut problem.

Socialförvaltningens verksamhet styrs mycket av lagkrav som påverkar kostnaderna. I spåren av
antalet asylsökande ser vi utmaningar med ökad bostadsbrist och fler utan försörjningsmöjligheter.
Den kompensation kommunen får av staten täcker de två första åren, sedan hamnar kostnaden på
socialnämnden.
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 har.


Gymnasiet ska drogtesta elever rutinmässigt. Det skall vara frivilligt att göra drogtest men
om man inte vill göra detta fråntas man sin plats i skolan. Ingen skall behövas stängas av vid
konstaterad droganvändning men tvingande drogprogram skall genomgås. Vid upprepad
droganvändning stängs eleven av. Skolan skall även genomsökas med sökhund rutinmässigt
för att trygga skolan från droger.



Det är av största vikt att gymnasieskolan utvecklar ett gott samarbete med det lokala
näringslivet.
Vi vill ge elever på yrkesprogrammen möjlighet att besöka Yrkes-SM som anordnas vart
annat år någonstans i Sverige.



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.
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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 i centrala staden.



Nolhaga lantgård utvecklas med fler lantraser och bättre övervakning.



Föreningslivet ges den respekt och uppskattning den så väl förtjänar.



Ungdomar som tidigt i livet vill känna på vad det innebär att ha ett arbete ska ges möjlighet
till ett meningsfullt sommarjobb eller feriejobb.



Friluftsliv är både hälsosamt och klimatsmart. Vi vill satsa på cykelbanor, ridvägar,
vandringsleder och promenadstigar.

Vård-och äldreomsorgsnämnden
Våra äldre förtjänar en god äldreomsorg, vilken de med skatt har betalat 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 vill också att kommunen undersöker om privata exploatörer såsom Boviera eller
liknande kan etablera sig i kommunen för att tillgodose olika alternativ 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 lika älskad och
omvårdad som när man kom.

FINANSIELL ÖVERSIKT
Vi Sverigedemokrater anser att kommunen tillfälligt bör använda sig av nollbasbudget där vi ser
över all verksamhet i grunden och går igenom vilken verksamhet som krävs, behövs och önskas.
Bara genom att nollställa verksamheten kan alla konton stämmas av med den politiska viljan,
lagkrav och nyttan. Vi behöver trimma kommunen inför framtiden så att vi gör rätt saker på rätt tid
och med rätta medel.
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 4 %



Kommunen skall prioritera kärnverksamheterna.
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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
• Mjörnstranden
• Reningsverk Nolhaga
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 råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning
MÅL 4 • I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande
MÅL 5 • I Alingsås utvecklas vården och omsorgen efter individens behov
MÅL 6 • I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid
MÅL 7 • I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv

Hela kommunen skall leva och frodas.
Uppdrag:
Samtliga nämnder har en uppräkning på 100 % av PKV år 2022 och 2023 och 75 % 2024.
Detta innebär en uppräkning på grundkommunbidraget om 2,2 % år 2022, 2,0 % år 2023 och 2,1 %
år 2024.
Full kompensation tilldelas enligt kommunens målgruppsmodell till de nämnder som berörs.
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Vård- och omsorgsnämnden Kommunbidraget höjs permanent år 2022, kostavtal, 5 510 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, LSS-verksamhet, 6 000 tkr.
Socialnämnden Inga justeringar.
Kultur- och utbildningsnämnden Kommunbidraget sänks permanent år 2022, kostavtal, -244 tkr.
Kommunbidraget höjs permanent år 2022, sommarjobb, 1 000 tkr. Kommunbidraget höjs
permanent år 2024, hyra ishall, 10 000 tkr.
Barn- och ungdomsnämnden Kommunbidraget höjs permanent år 2022, kostavtal, 5 106 tkr.
Miljöskyddsnämnden Kommunbidraget sänks permanent år 2022, ramjustering (KS) miljöstrateg,
-747 tkr.
Samhällsbyggnadsnämnden Kommunbidraget höjs permanent år 2022, ramjustering (KS)
offentliga toaletter, 375 tkr. Kommunbidraget höjs permanent år 2022, ökad skötsel och
tillkommande ytor, 1 000 tkr.
Kommunstyrelsen Kommunbidraget höjs permanent år 2022, ramjustering (MN) miljöstrateg, 747
tkr. Kommunbidraget sänks permanent år 2022, ramjustering (ÖFN) samverkan, -301 tkr.
Kommunbidraget sänks permanent år 2022, ramjustering (SBN) offentliga toaletter, -375 tkr.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2022, valår 2022, 1 000 tkr. Kommunbidraget höjs tillfälligt år
2022-2024, digitalisering, 2 000 tkr per år. Tillfällig höjning 2022 beslutades i Budget 2021-2023.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2023, utbildning av politiker efter valet, 1 000 tkr.
Exploatering Inga justeringar.
Överförmyndarnämnden kommunbidraget höjs permanent 2022, ramjustering (KS) samverkan,
301 tkr.
Internränta Internräntan för avgiftsfinansierad verksamhet följer kommunens prognostiserade
upplåningsränta och uppgår till 0,51 % år 2022-2023 och 0,61 procent år 2024.
Skatter och bidrag Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från Sveriges
kommuner och landstings cirkulär 21:31.
Pensioner Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti 2021. PO-pålägg
PO-pålägget följer Sveriges kommuner och regioner rekommendationer enligt cirkulär 21:35 för år
2022 om 39,75 % samt med ett tillägg för de fackliga företrädarna om 0,55 %. Totalt PO-pålägg är
40,3 %.
Skattesats Kommunalskatten är oförändrad och uppgår till 21,36 %.
Särskilda budgetberedningen Kommunfullmäktiges presidium har rollen att vara
budgetberedning för revisorernas budget. Presidiet har den 17 september 2021, § 1 föreslagit att
kommunfullmäktige anslår 2 080 tkr till revisorerna för år 2022. Särskilda budgetberedningens
förslag är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens kommunbidrag.
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En röd budget för
miljön, välfärden
och tryggheten.

Vänsterpartiet Alingsås
www.alingsas.vansterpartiet.se
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Ett annat Alingsås är möjligt.

Vänsterpartiets grundläggande värderingar
är jämlikhet, jämställdhet och ekologisk
hållbarhet. All vår politik utgår från vår strävan efter ett samhälle
byggt på rättvisa och
demokrati. Ett Sverige
där kvinnor och män
bygger sin framtid i
frihet och samverkan.

Vänsterpartiet är ett socialistisk och feministiskt parti på ekologisk grund. Det innebär att vi ser att Sverige är ett samhälle med
stora klassklyftor och ekonomisk ojämlikhet som starkt påverkar
människors livskvalitet och möjligheter att delta i samhällslivet.
Vänsterpartiets politik syftar därför aktivt till att minska klyftorna,
demokratisera ekonomin och skapa ett samhälle där alla människor oavsett vem man är kan delta på lika villkor. Vi vill ha ett Sverige
och ett Alingsås där välfärden finns för den som behöver den och
där vi hjälps åt att bygga den.
Vi lever fortfarande i sviterna av den pandemi som svepte genom
världen 2020 och 2021. Pandemin har blottat svagheterna i vår
välfärd, en välfärd som genom åratal av underfinansiering, av
såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar, har allvarliga sprickor. Det måste vara allas vår uppgift nu att tillse att dessa
sprickor tätas, att vi återuppbygger en välfärd vi kan lita på. Men det
kräver också progressiv politik där vi lägger de resurser som krävs
för att återuppbygga det goda samhället där vi tar hand om varandra. Sparpolitik har nått vägs ände, nu behöver vi satsningar som
faktiskt uppfyller de behov som finns i våra välfärdsverksamheter.
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Övergripande ekonomiska principer
och skattesats
Högerpolitiken har
under decennier
urholkat våra offentliga finanser och möjlighet att finanisera
våra kärnverksamhter. Lägg därtill en
Coronakrisen så är
det ingen underdrift
att påstå att Sveriges
och Alingsås ekonomi
är hårt ansatt nu och
under 2022.

Våra ekonomiska
prioriteringar är
tydliga – vi måste tillsammans kämpa för
att stärka resurserna
inom Alingsås välfärd.

För att finansiera de satsningar vi föreslår i vår budget för 2022 och
plan för 2023-2024 så går vi fram med en skattehöjning på 50 öre.
Genom detta så kan vi säkerställa att våra kommunala verksamheter kan finansieras fullt ut och även återställa vitala delar som det
borgerliga minioritetsstyret skurit bort genom åren.
Besparingspolitiken har nått vägs ände och kommunen kan inte
spara mer genom att på borgerligt nyspråk “effektivisera” våra
verksamheter. Priset för dessa nedskärningar, som betalas av våra
medborgare, medarbetare och de svagaste i vårt samhälle som
välfärden ska skydda och hjälpa, är alltför högt.
Alla nämnder får i budgeten full uppräkning för PKV för samtliga
tre projekterade år. Detta innebär att Vänsterpartiets budget inte
innehåller några dolda sparkrav för något av åren och alla pengar
som tillförs går direkt till välfärden.
I budget för 2022 gör vi följande satsningar på
verksamhetsnämnderna:
45 mnkr till vård- och omsorgsnämnden.
35 mnkr till barn- och ungdomsnämnden.
20 mnkr till socialnämnden.
15 mnkr till kultur- och utbildningsnämnden.

Vi sätter alltid välfärden först!

Sida 95 av 138

3

Vänsterpartiets viktigaste
budgetfrågor
Kultur, fritid och folkhälsa

Alingsås kommun
ska erbjuda sina
medborgare ett
rikt kulturliv både
för barn och för
vuxna, och stötta
människor i deras
strävan att bli
bättre människor.

Att känna sammanhang och samhörighet och en meningsfull fritid är
en väsentlig del av en människas liv. Jämlik tillgång till kulturella upplevelser och bildning är grundläggande för att man som individ ska
kunna utvecklas och delta i samhället. Alingsås kommun ska erbjuda
sina invånare ett rikt och varierat kulturliv som riktar sig till både barn
och vuxna i olika faser av livet och med olika intressen. Det är här viktigt att kommunen aktivt stöttar och förenklar för föreningslivet som
spelar en så viktig roll för en stor del av kommunens ungdomar. Vi vill
tillgodose en bred variation på mötesplatser och aktiviteter för alingsåsare med olika intressen. Kommunen ska erbjuda sina invånare
sport- och fritidsanläggningar av hög kvalitet och som är tillgängliga
för alla invånare oavsett funktionsvariation, ålder eller kön.
I vår budget satsar vi därför på ett tillskott till kultur- och fritidsnämnden för att säkerställa att kommunens badplatser är tillgänglighetsanpassade. Ingen ska behöva avstå bad under sommaren för att
man exempelvis sitter i rullstol eller är äldre och inte lika stadig på
benen som man brukade vara. Pensionärer ska erbjudas gratis
inträde till vår simhall. Vi vill även erbjuda gratis fritidskort till alla
ungdomar i kommunen, så att man på lika villkor ska kunna delta i
aktiviteter var man än bor i kommunen.

Vi måste värna om
det vi äger
tillsammans och
säkra människors
rätt till bostad och
trygghet i Alingsås.

Bostäder och samhällsplanering

Alingsås står inför en fullbordad bostadskris. Trots att Alingsåshem
är ett välskött bostadsbolag med goda finansiella förutsättningar
så byggs det inga bostäder i kommunen och köerna för att få en
hyresrätt sträcker sig uppemot 10 år. Övriga partier i kommunfullmäktige har genom nya ägardirektiv också satt en tvångströja på
bolaget som kommer tvinga fram försäljningar av våra gemensamma bostäder, med åtföljande hyreshöjningar och bostadslöshet som
följd. Vänsterpartiet vill tvärtom bygga mer hyresrätter och till hyror
som människor har råd med. Att bygga bostäder är inte en kostnad,
det är en investering som betalar sig i längden både socialt, mänskligt
och ekonomiskt. En återgång till ett läge där Alingsåshem får större
finansiell frihet att ta upp lån för att kunna investera i just bostäder är
nödvändigt för att lösa bostadskrisen.
För att kommunen ska vara en aktiv aktör inom näringslivet är det av
central betydelse att vi värnar om våra verksamhetslokaler. Genom
att äga lokaler kan vi tillgodose näringslivets behov, vilket gynnar
både Alingsås kommunala bolag och det privata näringslivet. Det ser
även till att kommunen behåller ägandet av för oss strategiskt viktiga
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fastigheter, samtidigt som vi kan vara en aktiv aktör inom arbetsmarknaden.

Vi behöver värna
om våra kommunala
lägenheter och
verksamhetslokaler.

Vi måste också ta en mer aktiv roll i stadsplaneringen genom
politiska beslut som tillser att vi bygger där vi vill, inte där de stora
byggbolagen vill. Kravställande, aktiv detaljplanering och långsiktiga
strategiska beslut och inköp av mark säkerställer att vi bygger en
demokratisk, jämlik och mänsklig stad och orter.
En attraktiv kommun växer naturligtvis också, men som nämnt
måste vi också sätta gränser. Vi måste värna våra naturområden
såsom Mjörnstranden med flera, där vi vill se en mycket försiktig
exploatering. Strandskyddet och den ekologiska mångfalden måste
försvaras!

Äldreomsorgen och LSS

I Vänsterpartiets Alingsås så ska man som invånare vara förvissad
om att den dag man behöver hjälp och stöd som äldre så får man
det. Den omsorg och vård vi erbjuder, om det så är i särskilt boende,
korttidsvård eller växelvård, ska vara av högsta kvalitet och med omtanke och hänsyn till den enskilde individens behov och förutsättningar. Den demografiska utvecklingen som Alingsås står inför, liksom
en majoritet av landets kommuner, innebär att fler kommer att
komma i behov av hjälp. Därför måste vi tillse att äldreomsorgen har
de resurser som krävs. Kommunens absolut viktigaste resurs vi har
är vår personal, och de förtjänar inte bara tomma ord utan modiga
satsningar för att förbättra deras arbetsmiljö. Fler måste arbeta inom
omsorgen, och Alingsås ska som arbetsgivare vara en föregångare
och förebild.
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Den kanske viktigaste enskilda satsningen vi gör i vår budget är att vi
tillför resurser för att vård- och omsorgsnämnden ska kunna påbörja
ett arbete omedelbart under 2022 för att förkorta arbetstiden personalen i äldreomsorgen. Vi vet att kortare arbetstid med bibehållen
lön är bra inte bara för den enskilde anställde utan också för samhället i stort. Människor är friskare, gladare och arbetar effektivare när
man har mer ork efter arbetet. En arbetstidsförkortning kan ske på
många sätt, men det ska ske på personalens villkor och med deras
demokratiska deltagande. Målet är att arbetstiden ska vara nere på
34 timmar i slutet av planperioden.

Våra engagerade
medarbetare
måste få en chans
att utföra sitt jobb
under rimliga
förhållanden, med
scheman och
arbetsvillkor som
säkerställer att
man ska kunna
orka hela vägen
till pension utan
förstörd kropp.

Kommunen ska äga och driva sina egna äldreboenden, för att vi ska
kunna säkerställa att pengarna går till dem som behöver det och att
vi ska kunna strategiskt planera och kunna förutse behoven de kommande åren.
Våra enhetschefer behöver ges bättre förutsättningar i sin yrkesroll,
både genom bättre arbetsmiljö men även ökade resurser i verksamheterna. För att uppnå det är Vänsterpartiets mål att Alingsås kommun alltid ska vara den bästa arbetsgivaren!
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Förskola, fritidshem och grundskola

Vägen till ett rättvist samhälle startar med en välfinansierad och
resursstark allmän skola för alla, vart man än bor i kommunen.
Vår viktigaste resurs är alltid personalen, och vi måste se till att de
arbetar under rimliga villkor och med de verktyg de behöver så att
våra barn får den bästa möjliga skolgången oavsett skolform och
skola. De larmrapporter vi hört under åren från lärare och personal
måste tas på allvar. Vi tillför därför kraftigt stärkta resurser till barnoch ungdomsnämnden så att man kan öka upp personalen, minska
barngrupperna och se till att vi kan öka andelen av legitimerad
personal.

Social välfärd

Som invånare i Alingsås ska man veta att man kan få det stöd och
hjälp man behöver när livet tar en svår vändning. Det kan hända oss
alla någon gång under livet. Ibland är det under en kortare period
och ibland tar det lite längre tid.
Alla socialtjänstens insatser ska ske med respekt för individen och
med mål att se till att man kan komma på fötter igen och leva det
bästa liv man kan. Men lika viktigt som de akuta insatserna är, så
är det minst lika viktigt att vi har ett gediget förebyggande arbete i
kommunen som fångar upp människor i riskgrupper innan det gått
alltför långt och mer omfattande insatser behövs. Varje krona vi
lägger på förebyggande arbete är tio kronor insparade i dyr vård
och placeringar.
Det är därför med stor oro vi konstaterar att Alingsås kommun
under många år under högerstyre har totalt demonterat det förebyggande arbetet inom socialförvaltningen. Detta måste återupprättas, inte bara för att spara pengar men också för att spara på
lidande.
Vi lägger därför in en rejäl resursförstärkning i vår budget som
möjliggör satsningar på det tidiga förebyggande arbetet. Vi säkrar
bland annat finansiering för spädbarnsverksamheten, och vill att
man tar ett bredare tag och arbetar med ytterligare insatser för
denna målgrupp.
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Mäns våld mot kvinnor, hedersvåld och andra typer av förtryck och
våld som drabbar främst kvinnor och barn måste bekämpas. Vi vill
se en utökning av kommunens bidrag till kvinnojour samt en tryggare och mer långsiktig finansiering av denna verksamhet.

Klimat och miljö

Den eskalerande klimatkrisen synliggör behovet av att skyndsamt
ställa om vårt samhälle för att hållas inom de gränser som naturen
sätter upp. Klimatförändringarna som vi ser allt mer tydligt runt om
i världen med extremt väder, skogsbränder och översvämningar
påverkar även Sverige och Alingsås.
Alingsås kommun måste inte bara vara en aktiv part i att uppfylla
Sveriges, Västra Götalandsregionen (VGR) och Alingsås kommuns
miljömål, vi måste ligga i framkant. Det är av allra största vikt att
vi genom politiska beslut skapar en stad som är koldioxidneutral
som möjlig. För vi skapar inte ett hållbart fossilfritt samhälle genom
att förlita oss på marknaden eller lägga ansvaret på varje enskild
individ. Den gröna klimatomställningen kräver politiska beslut och
styrning. Därför behöver Alingsås kommun implementera och
tillämpa en koldioxidbudget som styrmedel för samtliga delar av
kommunens verksamheter.
Genom tydliga och genomtänkta direktiv till våra kommunala bolag
kan vi se till att vi bygger smart och grönt. Solceller och vindkraft
måste vara en naturlig del av vår projektering och erbjuder även
säkerhet i vår energiförsörjning. Därför vill vi att kommunen tillsammans med våra kommunala bolag utreder och tar fram en handlingsplan för en snabb utbyggnad att installera solceller till maximal
nytta på alla kommunala byggnader som inte är K-märkta och har
ett tak som håller för tyngden.
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Genom att vi så långt som möjligt utnyttjar de möjligheter lagstiftningen ger oss måste kommunen se till att vi upphandlar varor,
tjänster och entreprenader grönt. Så långt som möjligt bör det
upphandlas lokalt och småskaligt för att spara på transporter och
miljöpåverkan.
Genom att ständigt värna strandskyddet ser vi till att Alingsåsarnas rätt till vatten och sjö värnas gentemot rovgiriga exploatörer
och en överklass ute efter exklusiva strandtomter. Därför behöver
vi ställa krav på att skydda våra befintliga grönområden, skogsbeståndet och ängar.
Maten som serveras i kommunens verksamheter ska även den
vara en genomtänkt del i vårt miljöarbete. Genom att på sikt ta
tillbaka kostförsörjningen i egen regi och själva tillaga maten kan vi
säkerställa att vi bidrar till lokala miljösmarta lösningar. Kosten ska
självklart vara ekologisk och i hög utsträckning växtbaserad.
Kommunens fordonsflotta skall både användas sparsamt men
vi ska även sträva efter att få en helt eldriven sådan. Vi ska också
öka möjligheten till cykel- och kollektivtrafik när personal behöver
transportera sig inom eller utanför kommunen. Vi vill att kommunen har ett synnerligen strikt regelverk när det kommer till
resor. Flyg bör aldrig vara första valet, utan ett undantag när det är
nödvändigt. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter att arbeta
effektivare och smartare genom att minska resandet då möten och
konferenser istället kan ske digitalt.

Privatiseringar

För att säkerställa att våra gemensamma skattepengar går till
verksamhet och inte till vinst är det av högsta vikt att vi själva äger
och driver välfärden. Vänsterpartiet vill att kommunen snarast
möjligt som avtalen tillåter återtar de verksamheter vi nu har på entreprenad, såsom exempelvis kost, städ och parkskötsel. På så sätt
uppnår vi bättre samordning och effektivitet samt säkrar demokratisk insyn och ekonomisk kontroll.
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Finansiering, kostnader och tabeller
Vänsterpartiets budget är fullt ut finansierad. Vi ser att kommunens ekonomi
både under och efter pandemin är ansträngd och ytterst osäker. Vi prioriterar
därför ett fåtal satsningar, men vår budget är inte en övergripande heltäckande
bild av vår politik.
Invester2022
ingsbudget
2022-2026

2023

2024

2025

2026

Kommunstyrelsen

71 520

81 200

58 400

46 200

40 700

Samhällsbyggnadsnämnden

54 810

61 880

51 320

42 320

32 870

Vård- och
omsorgsnämnden

5 300

5 300

5 300

5 300

5 300

Socialnämnden

600

600

600

600

600

Kultur- och
utbildningsnämnden

6 800

5 900

6 000

6 100

6 200

Barn- och
ungdomsnämnden

6 000

4 800

4 800

4 800

4 800

Avgiftsfinansierad
verksamhet

131 950

121 810

171 353

178 489

192 803

281 490

297 773

283 809

283 273

Summa in- 276 980
vesteringar
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Driftbudget 2022- Budget 2022
2024

Plan 2023

Plan 2024

Vård- och omsorg- -898 556
snämnden

-928 403

-968 458

Socialnämnden

-230 126

-237 292

-247 114

Kultur- och utbild- -327 056
ningsnämnden

-341 035

-367 470

Barn- och ungdomsnämnden

-979 609

-1 022 233

Miljöskyddsnämn- -12 297
den

-12 543

-12 894

Samhällsbyggnad- -62 805
snämnden

-64 061

-65 855

Exploatering

-215

-221

Kommunstyrelsen -100 764

-102 719

-104 511

Överförmyndarnämnden

-5 277

-5 383

-5 533

Summa kommunbidrag

-2 587 187

-2 671 260

-2 794 291

-950 095

-211

Sida 103 av 138

11

Välfärden kommer alltid först för
Vänsterpartiet!
Viruset har slagit hårt mot Sverige och Alingsås. Men det
har också blivit tydligt att det bara är tillsammans vi kan
klara av de riktigt stora utmaningarna. Det är gemenskap
och jämlikhet som bygger ett starkt samhälle som kan stå
emot kriser. Det kan aldrig egoism och orättvisor göra.
Tillsammans med tidigare generationer har vi byggt upp
vår gemensamma välfärd. Under corona-pandemins
akuta läge är det sjukvården och äldreomsorgen som är
vårt enda skydd. I dessa tider är sjuksköterskan och undersköterskan hjältarna som bokstavligt talat räddat våra
liv. Därför är det särskilt viktigt att nu stå upp för vården
och äldreomsorgen. Men lika viktigt är personalen inom
förskolan, skolan, LSS och övriga samhällsbärande yrken
som varje dag sliter för att våra barn, äldre och alla andra i
Alingsås ska få så bra skola, vård och omsorg som möjligt.
Vänsterpartiets budget är en välfärdsbudget. Vänstern
har alltid varit det partiet som satt välfärden först, utan
oss hade privatiseringarna varit värre, barngrupperna
ännu större och undersköterskorna färre. Vi fullföljer vårt
välfärdslöfte genom att i denna budget för 2022 ge mest
till förskolan, skolan och äldreomsorgen och även i övrigt
värna alingsåsarnas välfärd.
Efter Corona kommer allt fler att förstå att vi måste återuppbygga en stark gemensam välfärd och omfördela
samhällets resurser så allt inte hamnar hos ett fåtal rika.
Ensamma är vi maktlösa, men om vi är hundra, tusen, eller
hundra tusen – då kan vi förändra Alingsås och Sverige.

Ett annat Alingsås är möjligt!

Vänsterpartiet Alingsås
www.alingsas.vansterpartiet.se
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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

Sida 107 av 138

3

Ekologisk hållbarhet

gröna vill se ett samhälle där hushållningen med resurser
är så effektiv och rättvis att

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
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grundläggande mänskliga behov
kan tillgodoses överallt. För att
klara detta måste vi minska
användningen av ändliga resurser,
sluta slösa med energi och material
och i ökad utsträckning
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.
Biologisk mångfald
Det gröna engagemanget grundar
sig i insikten om vår delaktighet i
och vårt beroende av det
ekologiska systemet. Naturen är
också en plats för rekreation,
upplevelser och för ökat
välbefinnande. Respekten för
naturens mångfald är en
grundvärdering i den gröna ideologin. Vi anser att allt levande har
ett egenvärde oavsett dess nytta
för människan. Naturen bidrar med
ekosystemtjänster, som pollinering
av grödor, luft- och vattenrening
eller fiskbestånden i våra vatten.
Naturvårdsfrågorna måste få större
tyngd. Våra skyddade arealer är för
små och otillräckliga för att kunna
säkerställa 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 miljögifter, och

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. Vid fysisk
planering och nybyggnation är det särskilt viktigt
att ta hänsyn till klimatförändringarnas effekter.
Den totala energi- och resursförbrukande
konsumtionen måste minska till en hållbar
nivå. Kommunen ska utlysa klimatnödläge, för
att öka prioriteringen av omställningsarbetet.

Bild: Utloppet vid Sollebrunns reningsverk
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Det behövs en politisk omställning som
underlättaren 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 far- lighet.
Detta innebär ett mycket stort ansvar för att
djuren behandlas väl. Skarpa djurskydds-

krav 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.

Bild: Utomhuspedagogik i Alingsås skogar.
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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 nystartsjobb 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 blev 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 långsiktigt 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 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. Fastighetskoncernen är en viktig resurs 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
framväxten 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/lånecykelsystem. 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 inte på en fullt godkänd nivå.
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 år 2022 behöver vi ett
återhämtningsår till följd av covid19-pandemin,
därför ställs inga krav på resultat då. Under
följande år 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
ska införa ett belöningssystem för förbättringsarbetet. Personalen är en resurs i verksamheternas förbättringsarbete. Se exempel i Bilaga 1.
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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. (Av resursskäl har vi inte kunnat
uppdatera dessa.)
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, som samhälle och organisation, utvecklas långsiktigt hållbart. Till dess att Agenda 2030 återrapporteras löpande så återfinns vissa delar här.

Prioriterat mål 1

Adresseras till: Kommunstyrelsen,
Samhällsbyggnadsnämnden

Alingsås kommun leder utvecklingen mot ett
ekologiskt hållbart samhälle

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

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

•
•

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 m fl
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

Bild: Cykelställ utanför Rådhuset vid Stora torget.

11
Sida 115 av 138

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 för
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

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
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
pensionsförpliktelser bör
inte understiga 20 procent.
Adresseras till:
Kommunstyrelsen

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

•
•

•
•

•
•

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

•

•

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
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
och
tillgänglighet,
Nöjd-medborgar-index
(U00400) Utgångsvärde: (2015) 57 %
Adresseras till: Samtliga nämnder och bolag

Bild: Alingsås kulturhus.
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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
A

dresseras till: Socialnämnden, barn- och
ungdomsnämnden, kultur- och
utbildningsnämnden

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Bild: Förskoleverksamhet vid Ängabo
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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

Bild: Motions- och friluftsområdet vid Ängabo.
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Nämndernas huvuduppdrag

Styrelsen är också kommunens samordnande och
verkställande organ för markfrågor
och exploateringsverksamhet. Kommunstyrelsen ska ha
en drivande och uppföljande roll för förbättringsarbetet i
hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen
ansvarar för riktlinjer och processer.

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 0,7
miljoner kr till expertis för hållbar upphandling och 0,5
miljoner kr för tillskapandet av en klimatbudget
(koldioxidbudget), samt 1,4 miljoner kr för två
tillkommande tjänster med en klimatstrateg och en
klimatsamordnare, 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.

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.

Maten som serveras i verksamheten skall vara
ekologisk, närproducerad och enligt svensk
djurskyddslagstiftning.
Nämnden erhåller särskilda satsningar för
förstärkning av elevhälsa för förebyggande av
psykisk ohälsa omfattande utökning av kommunbidraget med 1,4 miljoner kr, samt för
ökning av andelen ekologiska livsmedel med
0,5 miljoner kr, se bilaga 2.
Uppdrag till nämnden 2022 - 2024
•
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.

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
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om 0,2 miljoner kr för ökad andel
ekologiska livsmedel, se bilaga 2.
Uppdrag till nämnden 2022 - 2024
•
Nämnden ska initiera ett
biblioteksbaserat projekt för
lässtimulerande åtgärder, riktat
till barn från sex månader upp till
12 år, i samverkan med barnoch ungdomsnämnden, socialnämnden och frivilligorganisationer.
•

Satsningar skall göras på ökad
sysselsättning för flyktingar, i
samverkan 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 1,5 miljoner kr för
förebyggande miljöarbete, en extra
kommunekolog och
reservatsbildning, se bilaga 2.
•

Uppdrag till nämnden 2022 - 2024
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 ska bedriva ett fortsatt arbete, inom ram, för ökad
tillsyn och ökad skötsel av befintliga naturreservat, 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
1,4 miljoner kr och säkerställer möjlighet till hjälp av
personligt ombud, se bilaga 2.
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Uppdrag till nämnden 2022 - 2024
•
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.

Inom ram för de statliga bidragen ska 2
miljoner kr öronmärkas för uppdrag gällande
hälsofrämjande åtgärder för kommunens äldre
invånare, se bilaga 2.
•

•
•
•

Uppdrag till nämnden 2022 - 2024
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.
Personaltätheten ska öka inom den kommunala
hemtjänsten
Fortsatta satsningar på fortbildning av personal ska
genomföras

Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens
målgrupper är personer över 65 år,
människor med demens, människor
som behöver hemsjukvård eller
hemtjänst, personer med
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.

•

Vård- och omsorgsnämnden har
också ansvaret för
myndighetsutövning och insatser
enligt LSS, Lag om stöd och
service till personer med
funktionsnedsättning. 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.

•
•

•

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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Infrastrukturinvesteringar som inte ska göras
Norra Länken och Södra Länken är investeringar som beslutats i tidigare planer. Dessa ska inte verkställas.
Någon nedgrävning och överdäckning av E20, som tidigare varit på förslag, ska inte heller göras.
Om driftsbudget
I Bilaga 2 redogörs för ekonomiska principer och vilka poster som ingår i driftsbudgeten.
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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 tillfälligt 3,7% under åren 2022-2024 med ambition om att kunna återgå så
snart som möjligt till ca 2% enligt Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) generella
rekommendation.
Full uppräkning/kompensation för nämnderna för år 2022 för löneökningar och generella
prisökningar. Full uppräkning även 2023, men endast 75% uppräkning ännu för 2024. Dessa
uppräkningar kommer att omprövas i samband med kommande års budgetprocess.
Resultat av förbättringsarbete ställs inte som krav på nämnderna för 2022, men 0,5% ställs som krav
för 2023 och 2024. Ett förändrings/utvecklingsarbete förväntas ändå ständigt pågå. (Uppräkningar
och förbättringsarbete kommenteras här som bruttoförändringar.)
Kommunens investeringar ska finansieras av eget kapital. Om det inte räcker till med anledning av
den tillfälligt höga investeringsnivån för renovering och utbyggnad av Nolhaga reningsverk, öppnar vi
upp för att en andel av denna investering kan lånefinansieras. (Avgiftsfinansierad verksamhet.) Detta
gäller även investeringsbehov för klimatanpassningar.
Socialnämnden
Personligt Ombud satsas 0,4 Mkr permanent, resten finansieras via statligt bidrag som söks under
2022 och kommande år.
Tidiga insatser barn och unga (föräldrarådgivning mm) satsas 0,7 Mkr permanent.
Familjecentral, återstart, satsas 0,7 Mkr permanent.
Spädbarnsverksamheten ska fortsättningsvis få vara kvar och finansieras inom ram.
Vård- och omsorgsnämnden
Inom ram för de statliga bidragen ska 2 Mkr öronmärkas för uppdrag gällande hälsofrämjande
åtgärder för kommunens äldre invånare.
Nytt kostavtal med ökad kvalitet och ökad andel närproducerade livsmedel. 5,5 Mkr permanent
satsning.
Ekologiska livsmedel, andel ska ökas. 0,2 Mkr permanent satsning.
Nytt LSS-boende, 6 Mkr permanent.
Barn- och ungdomsnämnden
Elevhälsa – permanent satsning för förebyggande av psykisk ohälsa (kuratorer, psykologer eller
annan för ändamålet lämplig kompetens) 1,4 Mkr.
Nytt kostavtal med ökad kvalitet och ökad andel närproducerade livsmedel, 5 Mkr permanent
satsning.
Ekologiska livsmedel 0,5 Mkr permanent satsning.
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Kultur- och utbildningsnämnden
Ekologiska livsmedel 0,2 Mkr permanent satsning.
Hyra ishall, permanent höjning 10 Mkr.
Sommarjobb, permanent höjning 1 Mkr.
Samhällsbyggnadsnämnden
Fortsatt arbete inom ram för ökad tillsyn och ökad skötsel av befintliga naturreservat.
Skötsel av befintliga ytor, samt tillkommande ytor, satsning 1 Mkr permanent.
Kommunstyrelsen
Jämställda löner, fortsatt arbete inom ram.
Jurist/expert, satsning, stöd för nämnderna vid upphandling, för ekologisk och social hållbarhet 0,7
Mkr permanent.
Ekologisk hållbarhet, satsning 1,4 Mkr permanent för en klimatstrateg och en klimatsamordnare.
Klimatbudget (koldioxidbudget) med handlingsplan, tillfällig satsning 2022 med 0,5 Mkr, för anlitande
av expertis med mera.
Överförmyndarnämnden
Ingen satsning/ändring.
Miljöskyddsnämnden
Förebyggande arbete inom miljöområdet, satsning 1,3 Mkr permanent på en miljösamordnare som
ska stötta och driva på samtliga nämnder i miljöarbetet, och (ytterligare) en kommunekolog.
Kommunala naturreservat, satsning med 0,2 Mkr tillfälligt för fortsatt arbete med inventeringar,
utredning av gränsdragningar med mera.
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Meddelanden
10
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Vård- och
omsorgsnämnden
Protokoll
2021-10-25

§ 65 2021.071 VON

Ej verkställda beslut SoL 2021
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till
kommunens revisorer samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-h §§
socialtjänstlagen (SoL) om gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet. Till kommunens revisorer och till IVO ska även rapporteras
när tidigare rapporterade ej verkställda beslut har verkställts. Av rapporteringen ska framgå
typ av bistånd, hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut och kortfattat varför
beslutet ej har verkställts. Det ska framgå om den enskilde är man eller kvinna. Uppgifterna
ska vara avidentifierade. Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med
sekretessbelagda uppgifter enligt en nationellt fastställd standard.

Beredning
Totalt står nio personer i kö till särskilt boende vid rapporteringstillfället. Sex personer har
behov av boende med demensinriktning, tre personer har behov av boende med fysisk
inriktning. Fyra personer med demensinriktning har tackat nej till första erbjudandet varav en
av dessa fyra har tackat nej två gånger och det avser parboende med demensinriktning.
Ingen har stått i kö mer än tre månader. Den som stått längst i kön fick ett gynnande beslut
15 maj, men har tackat nej två gånger till erbjudande.
Arbetsutskottet har den 14 oktober 2021, § 62 behandlat ärendet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar rapporteringen till IVO för kvartal 3 2021 och
översänder rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Expedieras till
REV, KPMG, KF.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida130
1 avav1138

Sammanställning ej verkställda gynnande beslut SoL
Alingsås kommun - vård- och omsorgsnämnden

Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut
Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet
Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts eller avslutats

År 2021
2021 Q1 2021 Q2
48
0
1
0
10
48

2021 Q3 2021 Q4
0
0
0

60
50
40

Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från
dagen för beslut

30

Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre
månader från dagen för avbrottet

20

Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som
nu verkställts eller avslutats

10
0
2021 Q1

2021 Q2

2021 Q3

2021 Q4
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Sammanställning ej verkställda gynnande beslut SoL
Alingsås kommun - vård- och omsorgsnämnden

Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut
Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet
Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts eller avslutats

År 2021
2021 Q1 2021 Q2
48
0
1
0
10
48

2021 Q3 2021 Q4
0
1
0

60
50
40

Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från
dagen för beslut

30

Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre
månader från dagen för avbrottet

20

Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som
nu verkställts eller avslutats

10
0
2021 Q1

2021 Q2

2021 Q3

2021 Q4
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Vård- och
omsorgsnämnden
Protokoll
2021-10-25

§ 66 2021.072 VON

Ej verkställda beslut LSS 2021
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till
kommunens revisorer samt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 28 f-g §§ lagen
om särskilt stöd och service (LSS) om gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts
inom tre månader från dagen för beslutet. Till kommunens revisorer och till IVO ska det även
rapporteras när tidigare rapporterade ej verkställda beslut har verkställts.

Av rapporteringen ska framgå typ av bistånd, hur lång tid som förflutit från dagen för
respektive beslut och kortfattat varför beslutet ej har verkställts. Det ska framgå om den
enskilde är man eller kvinna. Uppgifterna ska vara avidentifierade.

Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en
nationellt fastställd standard.

Beredning
Vid rapporteringstillfälle 2021-09-22 (innefattande kvartal tre) har vård- och
omsorgsförvaltningen redovisat ej verkställda beslut rörande avlösarservice, boende,
dagverksamhet, korttidsvistelse, kontaktperson och ledsagarservice. Totalt är 19 beslut ej
verkställda, 3 beslut som avbrutits och ej verkställts och 2 beslut som tidigare har
rapporterats som ej verkställda har verkställts.
Arbetsutskottet har den 14 oktober 2021, § 61 behandlat ärendet.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar rapporteringen till IVO för kvartal tre 2021 och
översänder rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
Expedieras till
REV, KPMG, KF.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida133
1 avav1138

Ej verkställda beslut inom LSS

År

RapporteringsKvartal
tillfälle

Ärende ej
verkställda
inom 3 mån
från
beslutsdatum

Antal
dgr
Kön
Erbjuden inom från
Typ av bistånd (initialer) tre månader beslut

Kommentar

2021

3

2021-10-04

Avlösarservice

Kvinna

Ja

315 Tackar nej pga Covid-19

2021

3

2021-10-04

Avlösarservice

Man

Ja

2021

3

2021-10-04

Avlösarservice

Man

Ja

228 Verkställd 2021-06-09
Avsagt sig, hör av sig när det blir
aktuellt. Varit verkställd dock har ej
304 VH fyllt i rätt i MC.

2021

3

2021-10-04

Boende

Man

Nej

2021

3

2021-10-04

Boende

Kvinna

Nej

2021

3

2021-10-04

Boende

Man

Nej

2021

3

2021-10-04

Boende

Kvinna

Nej

2021

3

2021-10-04

Boende

Kvinna

Nej

2021

3

2021-10-04

Boende

Kvinna

Nej

712 Erbjuder plats 2021-09-28.
Står i kö. Planeras för boende i
535 nybyggnation med inflytt Q1

2021

3

2021-10-04

Boende

Kvinna

Nej

132 Står i kö.
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486 Planerad för nytt boende.
Tackat nej till erbjudande 2021-0222, pers.ass verkställs i egen bostad
856 t.o.m. 2023. Står i kö.
331 Verkställd2021-08-26.
Tackat nej till erbjudande och
kommer flytta till annan kommun
709 och återta ansökan 2021-10-04.

2021

3

2021-10-04

Boende

Kvinna

Nej

124 Står i kö.

2021

2

2021-07-06

Boende

Kvinna

Ja

2021

3

2021-10-04

Dagverksamhet Kvinna

Nej

2021

3

2021-10-04

Kontaktperson

Man

Nej

Tackat nej.
Bor i en annan kommun, återtagit
454 ansökan 2021-05-24
Erbjuden kp 2021-07-06, tackar nej.
Avbokar möten därav ej kunnat
187 starta. Kp finns att tillgå.

2021

3

2021-10-04

Kontaktperson

Man

Nej

220 Har tackat nej vid erbjudanden.

2021

3

2021-10-04

Ledsagarservice Kvinna

Ja

318 Tackar nej pga Covid-19

2021

3

2021-10-04

Ledsagarservice Kvinna

Ja

2021

3

2021-10-04

Korttidsvistelse Kvinna

Nej

2021

3

2021-10-04

Korttidstillsyn

Nej

289 Tackar nej pga covid-19
Tackar nej pga covid och pga att
vårdnadshavare bedömer att
verksamheten inte tillgodoser de
521 behov barnet här
Tackar nej pga covid och pga att
vårdnadshavare bedömer att
verksamheten inte tillgodoser de
126 behov barnet har.

Kvinna

Rött= fel rapporterat vid föregående tillfälle.
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Sammanställning ej verkställda gynnande beslut LSS
Alingsås kommun - vård- och omsorgsnämnden

Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut
Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet
Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts eller avslutats

År 2021
2021 Q1 2021 Q2
19
14
0
0
3
8

2021 Q3 2021 Q4
19
3
2

20
18
16
14
Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från
dagen för beslut

12
10

Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre
månader från dagen för avbrottet

8

Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som
nu verkställts eller avslutats

6

4
2
0
2021 Q1

2021 Q2

2021 Q3

2021 Q4
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BESLUT
2021-11-02
Dnr: 201-47939-2021

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
27 oktober 2021 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Alingsås
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: Angelika Wais
Avgången ersättare: Marie Sormunen
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
För information om hur Länsstyrelsen i Västra Götaland behandlar personuppgifter, se
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/omwebbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Alingsås
Ledamot
Simon Waern
Sebastian Aronsson
Anton César
Anita Hedén Unosson
Birgit Börjesson
Camilla Stensson
Irene Jonsson
Moheeb Jouda
Anders Sandberg
Birgitta Carlsson
Leif Hansson
Karin Johansson
Roger Andersson
Birgitta Larsson

Ersättare
1. Lennart Allbro
2. Annika Olofsson
3. Ulf Unosson
4. Billy Westerholm
5. Margaretha Sjöberg
6. Martin Pehrsson
7. Angelika Wais *
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 403 40 GÖTEBORG
inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

.

David Forsberg
Kopia till
Alingsås kommun
Ny ersättare
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
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