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§ 226 2018.186 KS

Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Ärendet Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 innehåller:
• Politisk avsiktsförklaring
• Prioriterade mål med indikatorer
• Nämndernas huvuduppdrag
• Finansiella mål för avgifts- och skattefinansierad verksamhet
• Resultatbudget
• Balansbudget
• Kassaflödesbudget
• Investeringsbudget 2019-2023
• Investeringsfördelning till kommunens nämnder 2019-2023
• Driftbudget 2019 med plan för 2020-2021.
• Tillväxtprogram 2019-2028
• Ekonomistyrprinciper för Alingsås kommun
Utgångspunkten för Flerårsstrategi 2019-2021 är Flerårsstrategi 2018-2020 som
kommunfullmäktige tog beslut om den 13 december 2017, § 251.
Flerårsstrategiberedning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har rollen att vara flerårsstrategiberedning. Delårsrapport
per den 31 augusti för Alingsås kommun är tillsammans med delårsrapporterna från
nämnderna underlag för flerårsstrategiberedningen. De framställningar som nämnderna
lämnat i sina delårsrapporter har prövats av arbetsutskottet.
Arbetsutskottet har också beaktat följande beslut:
2018.309 KS beslut i kommunfullmäktige § 115 om budget 2019 samt ramar 2020-2021 för
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund. Ärendet är beaktat. Alingsås kommuns del
av bidraget uppgår till 42 396 tkr år 2019, 43 836 tkr år 2020 samt 45 193 tkr år 2021.
2018.303 KS beslut i kommunstyrelsen § 93 avseende att samla kommunens stödfunktioner.
Ärendet är beaktat. Ramjustering sker när uppdraget är utfört.
2018.026 KS beslut i kommunstyrelsen § 7 avseende bidrag till Framtidsveckan. Ärendet är
beaktat. Medel om maximalt 250 tkr per år avsätts hos kommunstyrelsen och täcks inom
ram.
2016.615 KS beslut i kommunfullmäktige § 166 avseende svar på motion om friluftskommun.
Ärendet är beaktat. Kostnader för föreslagna åtgärder täcks inom ram.
2018.013 KS beslut i kommunfullmäktige § 151 avseende handlingsplan för förorenad mark.
Ärendet är beaktat. Medel för utredningar avsätts hos kommunstyrelsen.
2018.378 KS beslut i kommunfullmäktige § 163 avseende god vattenstatus. Ärendet är
beaktat. Kostnader för föreslagna åtgärder täcks inom ram.
2018.407 KS beslut i kommunstyrelsen § 148 avseende Goda livsvillkor i hela Alingsås.
Ärendet är beaktat. Kostnader för föreslagna åtgärder täcks inom ram.
2018.085 KS § 56 beslut i kommunfullmäktige avseende utvecklingsbidrag till Universeum.
Ärendet är beaktat. Medel om 250 tkr avsätts tillfälligt år 2019 under finansieringen.
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2017.785 KS beslut i kommunstyrelsen § 101 avseende äskande av medel för Järtas park.
Ärendet är beaktat. Investeringsmedel samt driftmedel omfattas av
samhällsbyggnadsnämndens erhållna drift- samt investeringsbugdet.
2017.741 KS beslut i kommunfullmäktige § 146 avseende kommunala naturreservat. Ärendet
är beaktat. Medel avsätts tillfälligt år 2019 hos miljöskyddsnämnden.
2017.475 KS beslut i kommunstyrelsen § 105 avseende ny- och ombyggnation av
Noltorpskolan. Ärendet är beaktat. Medel för ökad hyreskostnad tilldelas barn- och
ungdomsnämnden med helårseffekt från och med 2020.
Politisk avsiktsförklaring
Den politiska avsiktsförklaringen har uppdaterats.
Prioriterade mål och indikatorer
En översyn av de prioriterade målen samt de finansiella målen för skattefinansierad- samt
avgiftsfinansierad verksamhet har skett.
Indikatorer
En översyn av indikatorerna har gjorts. Indikatorerna är kopplade till de prioriterade målen
och syftar till att nå de politiska ambitionerna.
Finansiella mål för skattefinansierad verksamhet
Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun innehåller finansiella mål för de
skattefinansierade verksamheterna.
Finansiella mål för avgiftsfinansierad verksamhet – Avfall och VA
Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun innehåller finansiella mål för de
avgiftsfinansierade verksamheterna.
Ekonomistyrprinciper
Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun innehåller ekonomistyrprinciper för Alingsås
kommun.
Nämndernas huvuduppdrag
Arbetsmarknadsenheten flyttas från socialnämnden till kultur- och utbildningsnämnden från
och med år 2019.
Övriga nämnders huvuduppdrag är oförändrade.
Budget 2019 och plan 2020-2021
Grunden är Flerårsstrategi 2018-2020 beslutad i kommunfullmäktige den 13 december, §
251.
Uppräkningsfaktorer:
Uppräkning för respektive nämnd framgår nedan:
Samtliga nämnder har erhållit en uppräkning av det permanenta kommunbidraget
motsvarande 50% av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) daterat 2018-10-19.
Uppräkningen uppgår till 1,45% år 2019, 1,62% år 2020 samt 1,63% år 2021.
Tidigare beslutade referenskostnadsjusteringar i flerårsstrategi 2018-2020 utgår.
Därutöver görs följande ramjusteringar för åren 2019-2021:
Vård- och omsorgsnämnden:
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 3 200 tkr avseende demensplatser på
Ginstgården.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 5 100 tkr avseende volymökningar i
verksamheten.
Justerandes sign
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Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 8 000 tkr avseende nytt LSS-boende.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 10 000 tkr avseende volymökningar inom
funktionshinderverksamheten.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 400 tkr avseende höjd habiliteringsersättning.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 408 tkr avseende verkställd hyressänkning.
Socialnämnden:
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 1 500 tkr avseende våld i nära relationer.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 1 000 tkr avseende familjehemsarvoden.
Beslutad besparing i flerårsstrategi 2018-2020 avseende tilldelade medel ur
innovationsfonden om 1 350 tkr år 2019 kvarstår.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 364 tkr avseende verkställd hyressänkning.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 10 340 tkr avseende flytt av
arbetsmarknadsenheten (AME).
Kultur- och utbildningsnämnden:
- Varav tidigare kultur- och fritidsnämnden:
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 1 500 tkr avseende uppstartskostnader Nolhaga
parkbad.
Beslutad besparing i flerårsstrategi 2018-2020 avseende tilldelade medel ur
innovationsfonden om 700 tkr år 2019 kvarstår.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 1 551 tkr avseende verkställd
hyressänkning.
- Varav tidigare utbildningsnämnden:
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 3 500 avseende volymökningar i
verksamheten.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 6 000 tkr avseende anpassning av
arbetsmarknadsenheten
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 4 818 tkr avseende verkställd
hyressänkning.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 10 340 tkr avseende flytt av
arbetsmanknadsenheten (AME)
Barn- och ungdomsnämnden:
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 13 000 tkr avseende volymökningar i
verksamheten.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 300 tkr avseende simundervisning.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 1 500 tkr avseende sänkt ersättning till
fristående skolor som en följd av genomförd hyressänkning.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 1 000 tkr avseende förstärkt elevhälsa.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 5 000 tkr avseende minskade barngrupper i
förskolan.
Kommunbidraget höjs permanent år 2020 med 16 000 tkr avseende hyra Noltorpskolan.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 10 587 tkr avseende verkställd
hyressänkning.
Miljöskyddsnämnden:
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 1 000 tkr, samt 500 tkr år 2020 avseende
inventering enskilda avlopp.
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Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 250 tkr avseende utredning kring inrättande av
nytt naturreservat.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 226 tkr avseende verkställd hyressänkning.
Samhällsbyggnadsnämnden:
- Varav tidigare samhällsbyggnadsnämnden:
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 1 000 tkr samt tillfälligt år 2020 med 1 000 tkr
avseende arbetet med fördjupade översiktsplaner (FÖP).
Beslutat tillfälligt kommunbidrag om 1 000 tkr i flerårsstrategi 2018-2020 avseende
förstärkning bygglov kvarstår år 2019.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 402 tkr tkr avseende verkställd
hyressänkning.
- Varav tidigare tekniska förvaltningen
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 500 tkr avseende tillkommande driftytor för
gator, parker etc.
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 400 tkr avseende underhåll Gräfsnäsparken.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 931 tkr avseende verkställd hyressänkning.
Kommunstyrelsen:
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 2 000 tkr avseende stärkt ekonomistyrning.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 1 000 tkr avseende höjt friskvårdsbidrag.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 1 500 tkr avseende förvaltningschef.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 6 000 tkr avseende styrning och ledning.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 2 000 tkr avseende medel för
tillväxtprogrammets genomförande.
Kommunbidraget höjs permanent år 2019 med 2 000 tkr avseende KS-reserv.
Beslutat permanent kommunbidrag om 1 000 tkr i flerårsstrategi 2018-2020 avseende Årets
stadskärna kvarstår år 2019.
Beslutat tillfälligt kommunbidrag kommunbidrag om 5 000 tkr år 2019 samt 1 000 tkr år 2020
i flerårsstrategi 2018-2020 avseende 400-års jubileet kvarstår.
Beslutat tillfälligt kommunbidrag om 1 000 tkr i flerårsstrategi 2018-2020 avseende EU-val
kvarstår år 2019.
Kommunbidraget sänks permanent år 2019 med 713 tkr tkr avseende verkställd
hyressänkning.
Beslutad besparing i flerårsstrategi 2018-2020 avseende tilldelade medel ur
innovationsfonden om 3 000 tkr år 2019 kvarstår.
Exploatering:
Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2019 med 100 tkr, 200 tkr år 2020 samt 200 tkr år 2021
avseende utredning av förorenade områden.
Beslutat permanent kommunbidrag om 200 tkr i flerårsstrategi 2018-2020 avseende
kontrollprogram Lycke deponin kvarstår år 2019.
Överförmyndarnämnden:
Inga förändringar.
Sammantaget uppgår de totala kommunbidragen för respektive nämnd till:
Vård- och omsorgsnämnden: 722 332 tkr år 2019, 734 034 tkr år 2020 samt 745 998 tkr år
2021.
Socialnämnden: 211 703 tkr år 2019, 207 003 tkr år 2020 samt 210 377 tkr år 2021.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page
Page64of
of211
10

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-22

Kultur- och utbildningsnämnden: 270 300 tkr år 2019, 273 154 tkr år 2020 samt 277 607 tkr
år 2021
- Varav tidigare kultur- och fritidsnämnden: 82 506 tkr år 2019, 82 318 tkr år 2020 samt 83
660 tkr år 2021.
- Varav tidigare utbildningsnämnden: 187 794 tkr år 2019, 190 836 tkr år 2020 samt 193 947
tkr år 2021.
Barn- och ungdomsnämnden: 822 646 tkr år 2019, 849 940 tkr år 2020, samt 863 795 tkr år
2021.
Miljöskyddsnämnden: 12 531 tkr år 2019, 11 963 tkr år 2020 samt 11 650 tkr år 2021.
Samhällsbyggnadsnämnden: 54 019 tkr år 2019, 53 456 tkr år 2020 samt 53 311 tkr år 2021.
- Varav tidigare samhällsbyggnadsnämnden: 10 719 tkr år 2019, 9 861 tkr år 2020 samt 9
005 tkr år 2021.
- Varav tidigare teknisk förvaltning: 43 300 tkr år 2019, 43 595 tkr år 2020 samt 44 306 tkr år
2021.
Exploatering: 300 tkr år 2019, 403 tkr år 2020 samt 407 tkr år 2021.
Kommunstyrelsen: 95 632 tkr år 2019, 92 084 tkr år 2020 samt 92 569 tkr år 2021.
Överförmyndarnämnden: 5 466 tkr år 2019, 4 538 tkr år 2020 samt 4 612 tkr år 2021.
Totalt uppgår kommunbidragen för de skattefinansierade verksamheterna till: 2 194 928 tkr
år 2019, 2 226 575 tkr år 2020 samt 2 260 324 tkr år 2021.
Internränta
Internräntan följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer enligt cirkulär
18:05 och uppgår år 2019 till 1,50 %.
Skatter och bidrag
Underlag för budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag utgår från Sveriges
kommuner och landstings cirkulär 18:37.
I likhet med år 2018 erhåller Alingsås kommun utökat statsbidrag med anledning av
flyktingmottagandet. Delar av bidraget är ett generellt bidrag som givits utifrån
befolkningsparametrar. Denna del omfattas av cirkulär 18:37 från Sveriges kommuner och
landsting. Resterande del av bidraget är ett riktat statsbidrag utifrån flyktingmottagandet.
Dessa medel omfattas ej av cirkulär 18:37 från Sveriges kommuner och landsting. För
Alingsås kommuns del uppgår det riktade statsbidraget till 10,9 mnkr år 2019, samt 6,5 mnkr
år 2020.
Pensioner
Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti 2018.
PO-pålägg
PO-pålägget följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer enligt cirkulär
18:18 för år 2019 om 39,17 % samt med ett tillägg för de fackliga företrädarna om 0,55
procentenheter. Totalt PO-pålägg är 39,72%. Rekommendationen är preliminär och fastställs
definitivt i december månad.
Marknadsmässiga räntepåslag till helägda kommunala bolag
Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,47% för år 2019.
Marknadsmässigt räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,17% för år 2019.
Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,49% för år 2019.
Marknadsmässigt räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,45% för år 2019.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page
Page75of
of211
10

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-22

Investeringar
Investeringsvolymen för de skattefinansierade verksamheterna uppgår till 99 845 tkr år 2019,
96 105 tkr år 2020, 116 445 tkr år 2021, 108 325 tkr år 2022 samt 281 275 år 2023.
Totalt uppgår budgeterade investeringar med anledning av Tillväxtprogrammet till 0 tkr år
2019, 0 tkr år 2020, 35 000 tkr år 2021, 25 000 tkr år 2022 samt 200 000 tkr år 2023.
Investeringsvolymen för de avgiftsfinansierade verksamheterna (Avfall & VA) uppgår till 63
050 tkr år 2019, 72 284 tkr år 2020, 88 555 tkr år 2021, 57 545 tkr år 2022 samt 23 045 tkr år
2023.
Total investeringsvolym uppgår till 162 895 tkr år 2019, 168 389 tkr år 2020, 205 000 år
2021, 165 870 tkr år 2022, samt 304 320 tkr år 2023.
Investeringar med anledning av Tillväxtprogrammet
I samband med framtagande av Flerårsstrategi 2019-2021 har Alingsås kommuns
tillväxtprogram reviderats. Detta får inverkan på investeringar i planperioden.
Finansiering
Finansieringen av verksamheten framgår av sammanställningen för finansieringsenheten
samt den samlade resultat-, finansierings- och balansbudgeten.
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 2018, § 2 föreslagit att kommunfullmäktige anslår 2 080 tkr
till revisorerna för år 2019.
Särskilda budgetberedningens förslag är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens
kommunbidrag.
Fördelning av schablonersättning från Migrationsverket
Från och med 2019 sker en fördelning av Migrationsverkets ersättning för etableringsinsatser
och introduktion för nyanlända personer.
Fördelning av Migrationsverkets ersättning för etableringsinsatser och introduktion för
nyanlända personer fördelas enligt följande: 57,5 % (integrationsavdelningen, kultur- och
utbildningsnämnden), 20 % (skolan, barn- och ungdomsnämnden), 5 % (gymnasiet, kulturoch utbildningsnämnden), 17,5 % (SFI, kultur- och utbildningsnämnden. Fördelning ska ses
över årligen.
Redovisning av exploatering och tomtförsäljning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 oktober 2015 § 165 att
tomtförsäljningen skulle redovisas centralt under finansieringen.
Därefter beslutade kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 24 februari 2016 § 48 att
beräknat resultat från tomtförsäljningen får ianspråktas av kommunstyrelsen.
Från och med dessa beslut har tomtförsäljningen redovisats centralt under finansieringen.
Medel har vid ett par tillfällen nyttjats för åtgärder med bäring på tillväxtprogrammet.
Från och med 2019 redovisas tomtförsäljningen tillsammans med övrig
exploateringsverksamhet som är en del av kommunstyrelsen. Exploateringsverksamheten
nollbudgeteras under kommunstyrelsen med krav på tydlig särredovisning. Eventuella
överskott från tomtförsäljningen får ej täcka kommunstyrelsens ordinarie verksamhet utan får
när utrymme finns finansiera nödvändiga åtgärder för tillväxtprogrammets genomförande.
Yrkande
Daniel Filipsson (M) yrkar bifall till alliansens förslag till flerårsstrategi 2019-2021.
Stefan Svensson (KD) och Jan Kesker (L) yrkar bifall till Daniel Filipssons yrkande.
Justerandes sign
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Anna Hansson (MP) yrkar bifall till miljöpartiets förslag till flerårsstrategi 2019-2021.
Simon Waern (S) och Björn Wallin Salthammer (S)yrkar bifall till socialdemokraternas förslag
till flerårsstrategi 2019-2021.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de olika förslagen till flerårsstrategi och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla alliansens förslag till flerårsstrategi 20192021.

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 med tillhörande investeringsbudget
för 2019-2023 antas.
2. Skattesatsen fastställs till 21:36.
3. Reviderade ekonomistyrprinciper antas.
4. Finansiella mål antas.
5. Tillväxtprogram 2019-2028 antas.
6. Investeringsfördelning i bilaga till Flerårsstrategi 2019-2021 godkänns.
7. Fördelning av Migrationsverkets ersättning för etableringsinsatser och introduktion för
nyanlända personer fördelas enligt följande: 57,5 % (integrationsavdelningen, kulturoch utbildningsnämnden), 20 % (skolan, barn- och ungdomsnämnden), 5 %
(gymnasiet, kultur- och utbildningsnämnden), 17,5 % (SFI, kultur- och
utbildningsnämnden. Fördelning ska ses över årligen.
8. Tomtförsäljningen redovisas från och med 2019 tillsammans med övrig
exploateringsverksamhet under kommunstyrelsen.
9. Den del i handlingsplan Effekt # 6 som rör centralisering av controllers genomförs ej.
Den redan inrättade controllerenheten under kommunstyrelsen ska fortsatt verka i
enlighet med beslutad handlingsplan Effekt.
10. Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,47% för år
2019.
11. Marknadsmässigt räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,17% för år
2019.
12. Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,49% för år 2019.
13. Marknadsmässigt räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,45% för år 2019.
14. Samtliga nämnder ges i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den
kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen.
15. Samtliga nämnder ges i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU,
om det inte medför bestående kostnader.
16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att informera företag om upphandlingsförfarandet för
att underlätta för fler att delta i upphandlingar.
17. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa ökad tillgång på såväl bostads- som
verksamhetsmark.
18. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av kommunala bestämmelser, i
syfte att minska regler för företagen.
19. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att undersöka hur man kan möjliggöra fler
privata initiativ till byggnation av mindre och billiga lägenheter.
20. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att inom ramen för det kommunala
uppdraget effektivisera bygglovshanteringen.
Justerandes sign
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21. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att öka debiteringsgraden inom plan- och
bygglovsverksamheten för att öka självfinansieringsgraden.
22. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att byggherredriven
planprocess genomförs och blir effektiv.
23. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utforma mer flexibla detaljplaner i
enlighet med tillväxtprogrammets intentioner.
24. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att öka dialogen med Västtrafik för att
undersöka möjligheterna till utökade turer med kollektivtrafiken.
25. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i dialog med exploatörer undersöka
vilka mindre bostadsprojekt på planlagd mark som finns i dag, i syfte att prioritera och
snabbehandla dem för att få fler bostäder på plats.
26. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se över interna riktlinjer, i syfte att
bedriva en snabbare bygglovshantering.
27. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna för att på sikt
bygga en hållplats vid Lövekulle för pendeltåg och bussar.
28. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt
samarbete men marknadens intressenter, genomföra en snabbare och effektivare
plan- och exploateringsprocess.
29. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en utredning som ska syfta till att
finna kommunens vilja med framtiden för E20 samt Västra Stambanan.
30. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för en fortsatt utbyggnad av gång- och
cykelvägar.
31. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att via ägardirektiv till AB Alingsåshem möjliggöra
fastighetsförsäljningar för att bolaget ska kunna bygga billiga och till ytan mindre
hyreslägenheter.
32. Kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB ges i
uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och eventuell tillbyggnation
av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta.
33. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att peka ut ett antal LIS-områden för att
möjliggöra fler strandnära bostäder på landsbygden.
34. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att uppdatera
detaljplaner i de norra delarna av kommunen, för att öka byggtakten.
35. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att i dialog med matleverantören öka
andelen närproducerade livsmedel i kommunens välfärdsverksamheter.
36. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för
barn i tidiga åldrar samt barn med särskilda behov.
37. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska
arbetsbelastningen hos lärare för att frigöra mer tid för undervisning.
38. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att
inrätta en gemensam webbportal för köerna till alla kommunala skolor samt friskolor i
kommunen.
39. Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att minska barngrupperna i förskolan.
40. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidga karriärtjänsterna för lärare
genom att inrätta ytterligare lektorstjänster.
41. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att påbörja samverkan med regionen,
universitet och högskolor samt näringslivet i syfte att utveckla samverkan och närhet
till högre utbildning samt matcha arbetskraftsefterfrågan med relevanta utbildningars
omfattning och utformning.
42. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att öka kulturutbudet i samtliga
kommundelar.
Justerandes sign
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43. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka och stimulera den civila
sektorn.
44. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla besöksnäringen i
samverkan med näringslivet.
45. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla integrationsskapande
arbetsmetoder som kan implementeras inom flera områden samt att stärka Arena
11:s integrationsinsatser.
46. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att för framtida drift och finansiering av
idrottsanläggningar samarbeta med näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa OPSlösningar (offentlig - privat samverkan).
47. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att analysera framtida behov av omoch tillbyggnation av Alströmergymnasiet.
48. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna för ett utökat
samarbete mellan Sollebrunns skola och Bjärkehallen, bland annat genom att se över
möjligheterna till en gemensam vaktmästartjänst.
49. Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder
för ett nytt äldreboende i Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik och i privat regi.
50. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att påbörja ett strategiskt
omställningsarbete i syfte att klara framtidens krav på verksamheten.
51. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att renodla undersköterskeuppdraget
genom att finna möjligheter för andra yrkeskategorier att bistå verksamheten.
52. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att äldre
som fortfarande bor hemma ska kunna äta lunch på äldreboenden i kommunen.
53. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller
inom ramen för Lagen om valfrihetssystem.
54. Socialnämnden ges i uppdrag att i samverkan med det civila samhället göra insatser
för att hindra våld i nära relationer.
55. Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med kultur- och utbildningsnämnden
göra insatser för att förhindra hedersrelaterat våld.
56. Socialnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för att i högre utsträckning tillgodose
kompetensförsörjningen inom den sociala verksamheten i Alingsås kommun.
57. Socialnämnden ges i uppdrag att utveckla och utöka så kallade
hemmaplanslösningar, för att undvika dyra externplaceringar i andra kommuner.
58. Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra en klassning av
jordbruksmark i kommunen med första fokus på stadsnära områden.
59. Kommunstyrelsen ges tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker och trygg skolväg.
60. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett
integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade
integrationsarbete.
61. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och/eller
anställning inom kommunen för personer som befinner sig långt ifrån
arbetsmarknaden.
62. Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag om att integrera nyanlända
tillsammans med det civila samhället och näringslivet.
63. Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja.
64. Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå
möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
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65. Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga
former använda sig av medborgardialog.
66. Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar
genom exempelvis artificiell intelligens kan införas i syfte att minska administrationen.
67. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över kommunens samlade verksamhet i syfte
att finna kostnadsbesparande effektiviseringar och återkomma med förslag inför
kommande års flerårsstrategiberedning.
68. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp lönekartläggning och vid behov vidta
lämpliga åtgärder.
69. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en visselblåsarfunktion som ger anställda
och invånare möjlighet att rapportera oegentligheter utan att drabbas av negativa
konsekvenser.
70. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en gemensam värdegrund för hela
organisationen.
71. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla och förbättra styrningen i
kommunkoncernen genom att bland annat revidera styrmodellen i syfte att ha en
tydlig koppling till vision och värdegrund.
72. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB verka för ökad nyproduktion av bostäder.
73. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB verka för försäljning av näringslivsfastigheter i Fabs AB.
74. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB göra en översyn inklusive konsekvensanalys av det kommunala
fastighetsbeståndet i syfte att uppnå en optimal förvaltningsform.

Reservation
Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Anna Hansson (MP) reserverar sig till
förmån för sina egna yrkanden.
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Läsanvisning

Flerårsstrategi 2019–2021
Alingsås kommun
Flerårsstrategi 2019–2021 för Alingsås kommun pekar
ut färdriktningen för kommunens utveckling. Flerårsstrategin innehåller resultat-, balans- samt kassaflödesbudget för de kommande tre åren, investeringsbudget
för de kommande fem åren samt tillväxtprogram som
sträcker sig över tio år.
Flerårsstrategin redogör för viljeinriktningen för
verksamheten de kommande åren. Ambitionerna tar sig
uttryck i de prioriterade målen, särskilt fokus samt fullmäktiges uppdrag till nämnder, styrelser och förbund.

Prioriterade mål och indikatorer
Till de prioriterade målen kopplas indikatorer vars
utfall följs upp per helår. Nämnder, bolag och förbund
ska i enlighet med kommunens styrmodell f ormulera
åtaganden till de prioriterade målen. Åtagandena
sträcker sig över planperioden. Tillhörande nyckeltal
ska på ett tydligt sätt indikera vart arbetet med åtagandena är på väg och vara möjliga att följa upp löpande
under året. Det är av största vikt att nämnderna beslutar om åtaganden med en tydlig koppling till de priori
terade målen samt tillser att åtagandena är mätbara
löpande under året. Uppföljning sker i samband med
kommunens tertialbokslut.

Uppdrag
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder, bolag och
förbund ska utföras under första året i planperioden.
Arbetet med uppdragen ska följas upp löpande under
året och slutredovisas i samband med årsbokslutet. Uppföljning sker i samband med kommunens tertialbokslut.

Särskilt fokus
Utöver prioriterade mål, indikatorer och uppdrag lyfter Alliansen fram ett antal områden som särskilt ska
prägla nämnders, bolags och förbunds löpande arbete
under planperioden.
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Flerårsstrategin i styrmodellen

"

Kommunfullmäktige fastställer varje år en flerårsstrategi som omfattar de nästkommande tre årens verksamhet. Fullmäktiges programförklaring med fullmäktiges prioriterade mål är grunden för flerårsstrategin. I flerårsstrategin kopplas relevanta indikatorer för
ekonomi, kvalitet och volym 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 flerårsstrategin. I flerårsstrategin
fastställs också budgeten för det kommande året och de ekonomiska ramarna för de
nästkommande två åren.
Antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2011 § 79, reviderad 2014-12-10 § 156.

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

4
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Nystart för ett växande Alingsås
Alingsås kommun har stor potential, med tusentals
människor som går till jobbet varje dag, pendlings
avstånd till Göteborg, väldigt många driftiga företagare, en fantastiskt vacker stadskärna och en idyllisk
landsbygd. Om den potentialen utnyttjas till fullo
finns stora förutsättningar för hela Alingsås att växa
och frodas, på ett sätt som gynnar alla kommuninvånare genom fler jobb, en bättre välfärd och ett rikare
kultur- och föreningsliv.
Då behövs en nystart. I denna flerårsstrategi inleds
den nystarten, med kraftfulla initiativ och satsningar
som syftar till att vända den negativa trenden med ett
sjunkande resultat i företagsrankningen, öka byggandet
av bostäder och utveckla nya områden, samt förstärka
välfärden i form av vård, skola och omsorg med hög
kvalitet och tillgänglighet.
Flerårsstrategin genomsyras också av ett klimattänk,
där grön tillväxt står i fokus för att Alingsås kommun
ska vara med och bidra till den gröna omställning som
krävs för att trycka tillbaka klimatförändringarna.
De åtgärder som presenteras spänner över hela kommunen, stad som landsbygd, för att hela Alingsås ska
kunna växa.

Allting sker utan undantag inom ramen för en
ansvarstagande ekonomisk politik, där varje skattekrona används varsamt och Alingsås rustas för en nedgång i konjunkturen.

Bärande idéer för Alliansen 2.0
Vårt Alingsås börjar med människan och vi tar ansvar
genom att skapa goda förutsättningar för arbete, utveckling och välfärd. Vi vill lägga grunden för ett rättvist
och säkert samhälle som håller ihop, där människor kan
känna trygghet, ta egna initiativ, förverkliga sina ambitioner och där familjen och det civila samhället står
starka. En ansvarsfull politik slår inte bara vakt om det
goda i dagens Alingsås, utan öppnar också för förnyelse.
Den förnyelse vi nu ser är nödvändig och innebär
ett delat ledarskap med tydliga ansvarsområden och
talespersoner inom varje ansvarsområde. Det innebär
också ett stort och medvetet arbete för att uppnå ett
tillitsfullt ledarskap omfattande hela den kommunala
organisationen.
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Våra gemensamma värderingar

Jämställdhet

Alliansen vilar på värden som frihet, ansvar, r ättvisa,
jämställdhet och medmänsklighet. Våra grund
läggande 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 skall kunna fortsatt
bygga det goda samhället.
Som förtroendevalda ska vi företräda a lingsåsarnas
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.

Jämställdhet är när kvinnor och män, flickor och
pojkar, har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Det har de inte i 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.

Välfärdens kärna
Att ge goda förutsättningar för de stora välfärds
områdena 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.
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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 medborgardialoger, 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.
En kommun fri från korruption och misskötsel är en
förutsättning för att kunna hushålla med kommunens
ekonomi och bedriva en bra verksamhet. Därför behövs
en visselblåsarfunktion. Att kunna rapportera missförhållanden utan att drabbas av negativa konsekvenser är
viktigt för att upprätthålla invånarnas förtroende för
kommunen som organisation.
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Attraktiva arbetsplatser
Alingsås kommun skall 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 krävs att ledning och styrning utgår från ett
tillitsbaserat synsätt. Det gäller såväl politiker som
tjänstemän samt att allas insatser stöds av modern digitaliserad teknik i en arbetsmiljö som är modern.
Det är av avgörande betydelse att Alingsås kommun
kan attrahera kompetent personal att såväl söka sig
till vår kommun som att våra befintliga medarbetare
känner glöd, engagemang och vilja att fortsätta
utveckla kommunens verksamheter. Alingsås kommun
ska ta tillvara personalens engagemang och kunskap.
Vi anser att det är angeläget att stödja cheferna i deras
uppgifter, främja en god arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron. 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 skall
utveckla program och metoder så att hela organisationen
har en gemensam kultur och värdegrund.

Jobb och företagande
Företagens betydelse för att skapa jobb i kommunen
kan inte överskattas. Dessutom levererar de produkter
och tjänster som får alingsåsarnas vardag att fungera.
Det är därför viktigt att Alingsås kommun skapar goda
förutsättningar för att starta och driva företag. Kommunen ska underlätta och uppmuntra företagandet i
kommunen. Regelbördan bör hållas nere och ständigt
ses över, servicen och attityden till företagarna måste
förbättras och konkreta åtgärder ska vidtas för att företagens möjligheter att växa ska öka. Ett fritt företagande är en förutsättning för att Alingsås kommun ska
fungera på bästa sätt.
Alingsås kommun har under flera år tappat placeringar i Svenskt Näringslivs rankning av kommunernas
företagsklimat. Plats 237 av 290 är helt oacceptabelt.
Därför krävs en nystart. Vi behöver vidta kraftfulla
åtgärder på bred front för att vända den negativa trenden och återskapa det mycket goda företagsklimat som
Alingsås kommun en gång hade.
Kommunen förstärker fokus på att uppnå ett gott
företagsklimat.
De delar av företagsrankningen där Alingsås kommun hamnar lägst handlar om attityden mot företagarna, både från politiker och tjänstemän. Det är
därför viktigt att kommunen jobbar målinriktat för
att öka servicen till näringslivet och förbättra dialogen
med företagarna.

Genom kontakter och studiebesök hos jämförbara
kommuner med bra företagsklimat skapas kontaktytor på ledningsnivå för vägledning och inspiration.
Kommunen har omorganiserat näringslivsarbetet och
inrättat nya funktioner för att förbättra arbetet med
näringslivsfrågor. Det bör även ske fler riktade företagsbesök från politiker.
Framgång i näringslivsarbetet och ett attraktivt
företagsklimat präglas också till stor del av hur väl
kommunen lyckas i sitt övriga arbete. För att skapa förutsättningar för ett expansivt näringsliv krävs bland
annat ett utbud av varierande boendemiljöer, fungerande infrastruktur och kollektivtrafik och en väl
utbyggd kommunal service och hög kvalitet i våra skolor. Våra skattepengar ska användas klokt och kommunen ska inte medverka till att konkurrensen på
marknaden snedvrids.
Ett annat sätt att stärka företagsklimatet är att korta
handläggningstiderna, inte minst när det gäller bygglov
och planbesked, vilket behandlas mer utförligt under
avsnittet om samhällsbyggnad.
Särskilt fokus

• Att aktivt verka för att Alingsås på ett markant sätt
förbättrar förutsättningarna för företagande med
målsättning att kommunen får ett av landets bästa
företagsklimat.
• Förbättra informationen till näringslivet och öka
dialogen mellan kommunen och företagarna.
• Jobba aktivt med att förbättra attityden till företagen
och öka servicenivån.
• Det intensifierade arbetet med digitalisering i den
egna organisationen ska fortgå.
Uppdrag

• Samtliga nämnder ges i uppdrag att fler personer
med lönestöd ska anställas i den kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen.
• Samtliga nämnder ges i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte medför bestående kostnader.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att informera företag om upphandlingsförfarandet för att underlätta
för fler att delta i upphandlingar.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa ökad
tillgång på såväl bostads- som verksamhetsmark.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn
av kommunala bestämmelser, i syfte att minska regler för företagen.
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Samhällsbyggnad
Alingsås är en expansiv kommun och befolkningen
växer varje år. Det är i grunden väldigt bra, men skapar
också utmaningar när det gäller tillgång till bostäder
och en infrastruktur som kan hantera befolkningsmängden. I Alingsås råder bostadsbrist, inte minst
bland ungdomar, och infrastrukturen är i behov av
utveckling för att på ett tillfredsställande sätt kunna
svälja trafikflödet.
Därför måste byggtakten öka och viktiga infrastrukturprojekt inledas så snart som möjligt i enlighet med tillväxtprogrammet. Vi gör därför en satsning
och avsätter medel för att kunna påbörja nödvändiga
planprogram, trafikutredningar, med mera. Tillväxtprogrammets investeringar kräver ett strategiskt planeringsarbete som behöver påbörjas snarast möjligt.
Det finns ett stort behov av att handläggnings
processerna i byggärenden blir snabbare och smidigare.
Det krävs krafttag i form av ett förbättrat arbetssätt
som skapar större effektivitet och en förändring av
inställning och arbetskultur kring byggrelaterad ärendehantering.
Särskilt fokus

• Öka byggtakten, framför allt när det gäller bostäder.
Extra fokus på mindre hyreslägenheter.
• Inled det strategiska planeringsarbetet med viktiga
infrastruktur- och bostadsprojekt enligt tillväxt
programmet.
• Korta ned handläggningstiderna för byggärenden
och se över interna rutiner för att effektivisera
bygglovshanteringen.
• Jobba aktivt med att förbättra attityden och informationen till den som söker bygglov eller har andra
byggrelaterade ärenden hos kommunen.
Uppdrag

• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att undersöka hur man kan möjliggöra fler privata initiativ till
byggnation av mindre och billiga lägenheter.
• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att inom
ramen för det kommunala uppdraget effektivisera
bygglovshanteringen.
• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att öka
debiteringsgraden inom plan- och bygglovsverksamheten för att öka självfinansieringsgraden.
• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att byggherredriven planprocess genomförs
och blir effektiv.
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• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
utforma mer flexibla detaljplaner i enlighet med tillväxtprogrammets intentioner.
• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att öka
dialogen med Västtrafik för att undersöka möjlig
heterna till utökade turer med kollektivtrafiken.
• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i
dialog med exploatörer undersöka vilka mindre
bostadsprojekt på planlagd mark som finns i dag, i
syfte att prioritera och snabbehandla dem för att få
fler bostäder på plats.
• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att se
över interna riktlinjer, i syfte att bedriva en snabbare
bygglovshantering.
• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheterna för att på sikt bygga en hållplats
vid Lövekulle för pendeltåg och bussar.
• Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt samarbete med
marknadens intressenter, genomföra en snabbare och
effektivare plan- och exploateringsprocess.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en
utredning som ska syfta till att finna kommunens
vilja med framtiden för E20 samt Västra Stambanan.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för en
fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att via ägardirektiv till AB Alingsåshem möjliggöra fastighetsförsäljningar för att bolaget ska kunna bygga billiga och
till ytan mindre hyreslägenheter.
• Kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB ges i uppdrag att
skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och
eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall med
syfte att få ytterligare en isyta.

Landsbygd
Ungefär en tredjedel av alla invånare i Alingsås kommun bor utanför tätorten. För att hela Alingsås ska
utvecklas och växa krävs det att de som bor på landsbygden får goda förutsättningar för att kunna arbeta,
bo och driva företag. Annars riskerar kommunen att
splittras, där de som på landsbygden inte åtnjuter
samma samhällsservice som de som bor i tätorten. För
att skapa en sammanhållen kommun, där alla kommunens delar till fullo inkluderas i utvecklingen, bör
landsbygdsperspektivet ständigt finnas med i kommunens arbete.
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Särskilt fokus

• Arbeta aktivt för att göra det mer attraktivt att leva
på landsbygden i Alingsås kommun.
• Öka byggtakten i de delar av kommunen utanför
tätorten där det råder brist på bostäder.
• Förbättra infrastrukturen på landsbygden, samt mellan stad och landsbygd.
• Öka dialogen med företagare på landsbygden.
Uppdrag

• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att peka
ut ett antal LIS-områden för att möjliggöra fler
strandnära bostäder på landsbygden.
• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vidta
åtgärder för att uppdatera detaljplaner i de norra
delarna av kommunen, för att öka byggtakten.
• Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att i dialog med matleverantören öka andelen närproducerade livsmedel i kommunens välfärdsverksamheter.

Barn och ungdomar
Kommunens förskolor och skolor ska bedriva en undervisning av hög kvalité. Alla elever som går ut grundskolan,
även de med särskilda behov, ska ha de kunskaper med sig
som krävs för att klara fortsatta studier. Allra viktigast är
baskunskaperna – att kunna läsa, skriva och räkna. Arbetet med att uppnå goda studieresultat grundläggs redan på
förskolan där barngrupperna behöver bli mindre.
Skolan ska ha tydliga kunskapsutvärderingar och
tydliga krav. Tidiga elevinsatser ska sättas in vid behov
av stöd och hjälp och fler speciallärare behöver anställas.
Elevernas och föräldrarnas ansvarstagande – kombinerat
med stor frihet för rektorer, lärare och övrig personal – är
en vinnande modell. Utvärderingar gör att lärarna kan
upptäcka vilka elever som inte hänger med i undervisningen – och sätta in stöd och hjälp i tid.
Personalen inom förskola och skola är en nyckelgrupp för framgång och att vi lyckas höja dess status är
avgörande för den svenska skolans möjlighet att lyckas.
Våra elevers skolresultat är beroende av att skickliga och
engagerade lärare vill arbeta i vår kommun och att de
kontinuerligt erhåller adekvat fortbildning. Studieron i
klassrummen måste ökas. Detta är ett arbete för såväl
lärare som elever. Även föräldrar behöver engageras.
Det är dessutom angeläget att lärarna ges möjlighet att ägna sin arbetstid åt undervisning. Därför bör
arbetsuppgifter utanför det pedagogiska uppdraget
i möjligaste mån placeras på andra personalkategorier. Med framgång prövas nu i många kommuner en
modell med så kallade studiepedagoger, lärarassistenter
etc. vars fokus är det elevarbete som ligger utanför det
direkta undervisningsuppdraget.

Det är värdefullt för såväl elever som föräldrar att
själva kunna välja skola. För att göra valet så enkelt som
möjligt och samtidigt ge alla elever och föräldrar likvärdiga möjligheter bör det utredas om köerna till alla
kommunala skolor och friskolor i kommunen kan samordnas via en gemensam webbportal, som administreras av kommunen.
Särskilt fokus

•
•
•
•
•

Lönerna för skickliga lärare ska fortsätta höjas.
Studieron ska förbättras.
Ogiltig frånvaro och sena ankomster ska minska.
Tydliga och tidiga kunskapsutvärderingar.
Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.

Uppdrag

• Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ytterligare förstärka insatserna för barn i tidiga åldrar
samt barn med särskilda behov.
• Barn-och ungdomsnämnden ges i uppdrag att vidta
åtgärder för att minska arbetsbelastningen hos lärare
för att frigöra mer tid för undervisning.
• Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att
undersöka förutsättningarna för att inrätta en
gemensam webbportal för köerna till alla kommunala skolor samt friskolor i kommunen.
• Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att
minska barngrupperna i förskolan.
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Kultur och utbildning

Särskilt fokus:

Gymnasieskolan skall erbjuda eleverna en god och
stimulerande studiemiljö med hög kunskapsutveckling.
Genom god samverkan med grundskolan f örväntas
eleverna inneha nödvändig kunskap för att klara fortsatta studier. Det är angeläget att en fördjupad dialog
med region, universitet och högskolor samt näringsliv för utveckling av utbildningserbjudande och
kompetensförsörjning till yrkeslivet. Det är viktigt att
fortsatt utveckling sker genom utvidgning av karriärtjänster för gymnasiet.
Kompetensutveckling för lärare är mycket viktigt,
både inom respektive ämnesområde och inom pedagogik och didaktik. Utöver lektorstjänster är det viktigt
att höja kompetensnivån på bredden över hela lärarkåren. Det ger styrka och kvalitet för gymnasium och
campus. 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.
Kulturen bidrar till att ge människor en hög livskvalitet. Kommunen skall därför ha ett fritt och vitalt kultur
liv som är livskraftigt i hela kommunen. Kulturens frihet
och möjlighet att skapa upplevelser och engagemang ska
värnas, så att den kan vara nyskapande och obunden,
kritisk och kreativ. Vår övergripande ambition är ett ökat
aktivt deltagande i kulturlivet.
Möjligheten till kulturella upplevelser och meningsfulla fritidsaktiviteter har stor betydelse för var
människor väljer att bosätta sig och påverkar i förlängningen utvecklingen av kommunen. Olika typer av
föreningar ska behandlas på ett likvärdigt sätt av kommunen. Ungdomsgårdar som erbjuder skapande aktiviteter och en mötesplats som bidrar till integration skall
uppmuntras.
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. Även studieförbundens
fria och viktiga roll för folkbildningen ska stärkas.

• Utveckling av strategier för att arbeta mot vision
2040 och "kulturstaden".
• Stöd och utveckling av ideella sektorn, folkbildning,
föreningsliv och integration.
• Stöd och utveckling av idrotts- och friluftsutövande
i samverkan med föreningslivet.
• Besöksnäringen ska utvecklas genom samverkan
med näringslivet.
• Utbudet av kultur behöver komma fler till del i hela
kommunen.
• Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.
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Uppdrag

• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
utvidga karriärtjänsterna för lärare genom att inrätta
ytterligare lektorstjänster.
• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
påbörja samverkan med regionen, universitet och
högskolor samt näringslivet i syfte att utveckla samverkan och närhet till högre utbildning samt matcha
arbetskraftsefterfrågan med relevanta utbildningars
omfattning och utformning.
• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
öka kulturutbudet i samtliga kommundelar.
• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
stärka och stimulera den civila sektorn.
• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
utveckla besöksnäringen i samverkan med näringslivet.
• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som
kan implementeras inom flera områden samt att
stärka Arena 11:s integrationsinsatser.
• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
för framtida drift och finansiering av idrottsanläggningar samarbeta med näringsliv och föreningsliv i
syfte att skapa OPS-lösningar (offentlig-privat samverkan).
• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
analysera framtida behov av om- och tillbyggnation
av Alströmergymnasiet.
• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
utreda möjligheterna för ett utökat samarbete mellan
Sollebrunns skola och Bjärkehallen, bland annat att
se över möjligheterna för en gemensam vaktmästartjänst.
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Äldre

Social omsorg och frivilliginsatser

Äldre kommuninvånare prioriteras av Alliansen och vi
har en välskött äldreomsorg i Alingsås. Samtidigt vet
vi att demografin gradvis leder till ökad efterfrågan på
främst hemtjänst men även särskilda boenden. Det är
en stor utmaning som Alingsås delar med övriga kommuner i hela landet.
En av våra större utmaningar är att kunna rekrytera
personal till vårdyrket i framtiden och här behöver riktade insatser genomföras för att höja attraktiviteten i
yrket. Det är angeläget att undersköterskeuppdraget
renodlas och att servicepersonal kan avlasta i uppgifter
som inte kräver undersköterskeutbildning.
Kombinationen av ökad efterfrågan på omsorg och
den framtida utmaningen att klara rekryteringsbehoven av personal, ställer krav på omställning. Alliansen vill därav särskilt lyfta fram krav på en modern och
effektiv äldreomsorg där välfärdsteknik nyttjas i allt
högre grad men med bibehållen kvalitet för de äldre.
Fler trygga boenden, samt även särskilt boende, i
hela kommunen är avgörande för att kunna möta den
demografiska utmaningen med en allt större andel
äldre samtidigt som vi ytterligare måste förbättra vårt
förebyggande arbete.

I ett fritt och humant samhälle måste socialtjänsten
finnas till hands när den behövs. Det är en viktig del i
välfärdssamhället och en förutsättning för att skapa ett
samhälle där alla individer kan känna sig trygga och
ges goda möjligheter att utvecklas.
Men framtidens välfärdsuppdrag kräver att vi också
tar tillvara frivilliginsatserna i kommunen och tillsammans med dem skapar ett bättre Alingsås, exempelvis
via Home Start. Utöver det måste arbetet mot våld i
nära relationer fortsätta genom stöd till Kvinnojouren
Olivia samt att insatser vidtas för att förebygga hedersrelaterat våld.

Särskilt fokus

•
•
•
•

Fler äldreboenden i kommunen.
Utveckla anhörigstöd och förebyggande insatser.
Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.
Minska ensamhetsproblematiken och utreda träffpunkter i frivillighetsregi.
• Utveckla samverkan med närsjukvården.
Uppdrag

• Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden
ges i uppdrag att vidta åtgärder för ett nytt äldre
boende i Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik
och i privat regi.
• Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att
påbörja ett strategiskt omställningsarbete i syfte att
klara framtidens krav på verksamheten.
• Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att renodla undersköterskeuppdraget genom att finna
möjligheter för andra yrkeskategorier att bistå verksamheten.
• Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att äldre som fortfarande bor
hemma ska kunna äta lunch på äldreboenden i kommunen.

Särskilt fokus

• Förebyggande insatser för barn och unga ska prioriteras.
• Förebyggande insatser mot våld i nära relationer
samt hedersrelaterat våld ska prioriteras.
• Åtgärder för minskad droganvändning ska vidtas.
• Frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.
Uppdrag

• Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för
Lagen om valfrihetssystem.
• Socialnämnden ges i uppdrag att i samverkan med
det civila samhället göra insatser för att hindra våld i
nära relationer.
• Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med
kultur- och utbildningsnämnden göra insatser för att
förhindra hedersrelaterat våld.
• Socialnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för
att i högre utsträckning tillgodose kompetensförsörjningen inom den sociala verksamheten i Alingsås
kommun.
• Socialnämnden ges i uppdrag att utveckla och utöka
så kallade hemmaplanslösningar, för att undvika
dyra externplaceringar i andra kommuner.
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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 gröna omställning som krävs, utan också gå före.
Vi måste gå över till transporter som drivs av förnybara
bränslen och ersätta fossil energi med ny, grön teknik.
I Alingsås kommun finns det mycket att göra för
att bidra till den gröna omställningen. Dels måste vi
underlätta för de företag och privatpersoner som vill
vara klimatvänliga. Det ska vara enkelt och billigt att
vara klimatsmart. Dels måste kommunen gå före i det
arbetet, genom att ställa om den egna verksamheten.
Vi måste ha privatpersoner och företag med oss i den
gröna omställningen. Alingsås kommun ska driva en
teknikoptimistisk, framåtsträvande och resultatinriktad
klimat- och miljöpolitik med fokus på grön tillväxt, där
äganderätten inte urholkas och utmanas.
För att öka andelen förnybar energi i Alingsås kommun kommer det göras ett tillägg i ägardirektiven till
Alingsås Energi, i syfte att öka antalet laddstolpar i hela
kommunen. Även ägardirektiven till Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB kommer förändras, för att kommu
nala fastigheter ska utrustas med solpaneler. Alingsås
kommun ska arbeta mot att på sikt enbart ha fossilfria
bilar för att minska kommunens klimatpåverkan.
Agenda 2030 skall framgent vara styrande i den
kommunala organisationen för att långsiktigt arbeta
mot ett mer hållbart samhälle. Slutsatserna från
kommunfullmäktiges särskilda beredning med Agenda
2030 ska implementeras i den kommunala verksamheten. Framtidsveckan är en värdefull satsning där det
civila samhället bidrar till hållbarhetsarbetet.
Särskilt fokus

• Förstärk klimatarbetet genom ett tydligt fokus på
förnybara energikällor i kommunens verksamheter,
både för fordon och fastigheter.
• Förstärk miljöarbetet genom tydlig koppling till de
nationella miljömålen.
• Förstärka arbetet med vattenfrågorna utifrån EU:s
vattendirektiv.
Uppdrag

• Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
genomföra en klassning av jordbruksmark i kommunen med första fokus på stadsnära områden.
• Kommunstyrelsen ges tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker och trygg
skolväg.
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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 frivillig
insatser från det civila samhället.
Många av de asylsökande går på gymnasiet, och kan
efter beviljad asyl komma att kunna bidra till vårt samhälles utveckling. I väntan på asylbesked och efter fyllda 18
år bor många av dessa ungdomar i frivilliga familjehem.
SKL har påtalat vikten av att kommunerna klarar
integrationen då behov av arbetskraft kommer att öka
framöver. Det beslut som antagits genom Effekt har
lett till en bättre kontroll på kostnaderna för flykting
mottagandet. I arbetet med integrationen krävs fortsatta och samordnade insatser från såväl kommunen,
det civila samhället och näringslivet.
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.
Uppdrag

• Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag
att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens
samlade integrationsarbete.
• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
erbjuda praktikplatser och/eller anställning inom
kommunen för personer som befinner sig långt ifrån
arbetsmarknaden.
• Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet.
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Övergripande styrning och
ekonomisk planering
Alliansen har sedan vi övertog styret i Alingsås vänt
det strukturella underskottet till ett överskott. Vi har
säkerställt ordning och reda med ekonomin och skapat
bättre förutsättningar för framtiden.
Alliansen har tillsammans med övriga partier tagit
ett blocköverskridande ansvar som sträcker sig över
mandatperioder i och med handlingsplanen Effekt.
Nödvändiga åtgärder som inte innebär generella neddragningar i välfärden har varit i fokus tillsammans
med långsiktighet för att vända kostnadsutvecklingen.
Handlingsplanen togs fram för att ge kommunen tid
att påbörja det nödvändiga omställningsarbetet för att
anpassas till en svårare ekonomisk framtid.
Alingsås har haft en bra och välskött kommunal ekonomi under de år som Alliansens grundläggande ekonomiska mål var gällande. Genom att kombinera service
av hög kvalitet med bibehållet skatteuttag och rimliga
avgifter skapar vi ett bra Alingsås att bo och verka i.
Alingsås ska vara en kommun med en långsiktigt
hållbar ekonomi. Kommunen ska ta ansvar för fram
tidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens
verksamheter och behovet av att göra avsättningar
för kommande investeringar. Alla verksamheter som
Alingsås kommun finansierar ska vara av god kvalitet
och kostnadseffektiva. Det ställer krav på styrning och
uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer
och resultat i verksamheterna. Det ställer också krav på
ständiga prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse
av verksamheterna.
Vi vet att kommunsverige möter stora demografiska
utmaningar kommande år. Alliansen påbörjar redan
nu omställningen för att fortsatt kunna leverera en välfärd av god kvalitet med bibehållet skatteuttag. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin på
kort och lång sikt.
Vi ser ett behov av att stärka styrningen i kommunen
och ha en tydlig koppling mellan kommunens nya vision
och uppdraget att ta fram en gemensam värdegrund för
hela organisationen. Det ska finnas en tydlig linje mellan
vision, gemensam värdegrund, styrmodell och målstyrning. Alliansen väljer därav att förstärka kommun
styrelsens möjligheter att under planperioden fullfölja de
politiska målen som är kopplade till flerårsstrategin inom
övergripande styrning och ledning.

Alliansen anser att det behöver göras en översyn av
kommunens fastighetskoncern då den demografiska
utvecklingen ställer krav på både en effektiv lokalplanering och en säkerställd nybyggnation av bostäder.
Kraven på AB Alingsåshem är tydliga och framgår i gällande ägardirektiv. Nybyggnationstakten måste öka. Det
måste vara bolagets fokus kommande år. Kommunstyrelsen ges därför i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB verka för ökad
nybyggnation. Men det behövs även en förbättrad lokalplanering där nödvändiga om- och tillbyggnationer samt
underhåll säkerställs samtidigt som lokalkostnaderna
behöver ses över. Kommunstyrelsen får därför i uppdrag
att tillsammans med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB genomföra en översyn av de kommunala verksamhetslokalernas förvaltningsform i syfte att säkerställa
både hyresnivåer som bra lokalplanering. I samband med
detta anser vi att det också ska ske en översyn huruvida
kommunens fastighetskoncern kan avyttra sina näringslivsfastigheter då vi inte vill snedvrida konkurrensen och
vara en konkurrent till näringslivet. Uppdraget till kommunstyrelsen om förbättrad ledning och styrning omfattar även hela bolagsstrukturen där korta beslutsvägar och
effektiv administration ska eftersträvas.
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Uppdrag

• Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för
och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja.
• Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin
centrala administration och föreslå möjligheter till
förvaltningsövergripande effektiviseringar.
• Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och
utveckla demokratin och i lämpliga former använda
sig av medborgardialog.
• Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom exempelvis
artificiell intelligens kan införas i syfte att minska
administrationen.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över kommunens samlade verksamhet i syfte att finna kostnadsbesparande effektiviseringar och återkomma med
förslag inför kommande års flerårsstrategiberedning.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp lönekartläggning och vid behov vidta lämpliga åtgärder.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en visselblåsarfunktion som ger anställda och invånare möjlighet att rapportera oegentligheter utan att drabbas
av negativa konsekvenser.
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• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en
gemensam värdegrund för hela organisationen.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla och
förbättra styrningen i kommunkoncernen genom att
bland annat revidera styrmodellen i syfte att ha en
tydlig koppling till vision och värdegrund.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan
med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB verka
för ökad nyproduktion av bostäder.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan
med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB verka
för försäljning av näringslivsfastigheter i Fabs AB.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan
med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB göra
en översyn inklusive konsekvensanalys av det kommunala fastighetsbeståndet i syfte att uppnå en optimal förvaltningsform.
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God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort och
lång sikt. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva
beslutar om och som de själva konsumerar, samt att
gjorda investeringar ska kunna ersättas.
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande kostnader
och intäkter. Nettokostnaderna får därför inte öka i
snabbare takt än skatteintäkter och generella stats
bidrag. Om förbrukningen under ett år uppgår till mer
än intäkterna innebär det att kommande generationer
måste betala för denna överkonsumtion, vilket inte går
ihop med kommunallagens grundtanke om att varje
generation ska bära sina kostnader.
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.
Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat
balanskravet, vilket innebär att intäkterna ska överstiga
kostnaderna. Det är alltså inte tillräckligt att i resul
tatet uppnå balanskravet, det vill säga nollan. För att
kravet på en god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt måste resultatet ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin på kort och lång sikt.
Kommunsektorns balanskrav innebär att kommuner och landsting ska upprätta budgeten för nästa
kalenderår så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Om underskott ändå skulle uppstå under året ska det
negativa resultatet balanseras med motsvarande överskott under de närmast följande tre åren. Detta kan
innebära att en överkonsumtion under ett år kan medföra stora konsekvenser för kommunens verksamheter
de följande åren då underskottet ska hämtas hem för att
få ekonomin i balans igen.
God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensio
ner; att hushålla i tiden samt att hushålla över tiden.
Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort
sikt och att väga verksamhetens behov på längre sikt.

Vidare har begreppet god ekonomisk hushållning både
ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.
Det finansiella perspektivet innebär bland annat att
varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, det vill säga ingen generation
ska behöva betala för det som en tidigare generation
har förbrukat.
Verksamhetsperspektiv tar sikte på att kommunen
måste bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. För
att säkerställa detta måste det finnas ett klart samband
mellan resurser, prestationer, resultat och effekter.
Det är viktigt att varje nämnd kontinuerligt följer
upp sin ekonomi mot tilldelad ram, utvecklingen av
mål, kvalitet och volymer i förhållande till beslutad
flerårsstrategi. Nämnderna måste också vidta de åtgärder som krävs för att hålla sig inom tilldelad ram då
ramen är begränsningen för verksamhetens omfattning
på nettokostnadsnivå.
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Enligt kommunallagen ska kommunerna i samband
med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning. De
finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den kommunala verksamheten
utifrån respektive kommuns ekonomiska situation.
Vidare ska de finansiella målen ange en ambitionsnivå
för kommunens finansiella utveckling och ställning.
Flerårsstrategi 2019-2021 innehåller finansiella mål
som ska säkerställa att kravet på god ekonomisk hushållning uppfylls.
Resultatnivån för att uppnå god ekonomisk hushållning varierar beroende på bland annat kommunens befolkningsutveckling och behov av investeringar.
Normalt sett ska kommunen uppvisa ett positivt resultat på en nivå som gör att dess ekonomi inte urholkas
av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av
investeringar. Ett resultat på minst två procent ger
utrymme för att över en längre tid självfinansiera större
delen av en normal investeringsvolym i kommunen.
Det innebär att Alingsås kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av likviditet och
soliditet behålls. I en växande kommun som Alingsås
med allt större investeringsvolymer bör därför resultat
målet vara i paritet med de investeringsambitioner
som kommunen har och därmed höjas till en högre
nivå än riktvärdet om två procents överskott. 2-3 procents överskott överensstämmer i högre utsträckning
med kommunens tillväxtprogram och därtill kommande investeringsplaner. Resultatmålet är även en
förutsättning för att klara snabba förändringar i samhällsekonomin och fungerar därmed som en buffert för
konjunktursvängningar.
Det är viktigt att begränsa nettokostnadsutvecklingen till utvecklingen av skatteintäkter och generella
statsbidrag för att Alingsås på längre sikt ska kunna
behålla en god ekonomi och ett finansiellt utrymme för
att möjliggöra tillväxt. Med en oförändrad skattesats är
det även viktigt att verksamheterna bedrivs ändamåls
enligt och kostnadseffektivt för att kunna möta de
demografiska utmaningarna.
Kommunen ska självfinansiera samtliga investeringar i skattefinansierad verksamhet. Detta innebär att
kommunen inte ska låna. På så sätt stärks kommunens
långsiktiga finansiella handlingsberedskap.
Soliditeten är ett mått som visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel och är därför ett mått på kommunens långsiktiga finansiella
handlingsutrymme. Om soliditeten är hög har tillgångarna till stor del finansierats med egna medel och
lånefinansieringen är låg. De faktorer som påverkar
soliditeten är dels årets resultat, dels hur tillgångar och
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skulder förändras under året. Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala bolagen bör vara oförändrad
eller öka för Alingsås. På så sätt stärks kommunens ekonomi på längre sikt.
VA- och avfallsverksamheten ska planeras och
genomföras inom ramen för taxan, med målet att eventuella överuttag eller underuttag ska regleras mot brukarna inom en treårsperiod. Långsiktigt ska VA- och
avfallsverksamheten finansiera sina investeringar med
egna medel.

Mål för god ekonomisk hushållning
Kortsiktiga mål

• Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent
av skatteintäkter och generella statsbidrag.
• Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet
exklusive tillväxtprogrammet ska självfinansieras
genom resultat och avskrivningar.
• Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan
av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Långsiktiga mål

• Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och
referenskostnader ska minska.
• Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala
bolagen bör vara oförändrad eller öka.
Ekonomistyrprinciper

Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska
förvaltning regleras i stor omfattning av kommunal
lagen samt lagen om kommunal redovisning. Alingsås
kommuns ekonomistyrprinciper utgår från att redovisningen sker enligt kommunal redovisningslag och
övrig tillämplig lagstiftning.
Ekonomistyrprinciperna behandlar vidare hur våra
skattemedel ska brukas. Kommunfullmäktige fast
ställer årligen den budget inom vilken verksamheten
ska bedrivas och alla kostnader täckas. En nämnd får
inte förbruka mer resurser än vad den blivit tilldelad.
Om detta ändå sker ska nämnden täcka underskottet
inom två år. En åtgärdsplan ska i samband med boksluten föreläggas kommunstyrelsen för godkännande.
Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet
exklusive tillväxtprogrammet ska självfinansieras
genom resultat och avskrivningar.
Investeringar

I flerårsstrategin framgår kommunens investeringsplan
för de kommande fem åren. Ett av de finansiella målen
är att skattefinansierade verksamheters investeringar
ska självfinansieras till 100 procent. Detta uppnås i
flerårsstrategi 2019-2021.
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Ekonomiska slutsatser
Alliansens flerårsstrategi innebär att Alingsås kommun
under planperioden 2019 till 2021 beräknas klara det
resultatkrav på minst 2 procent som kommunen har som
finansiellt mål. Även övriga finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt balanskravet är utifrån den
beslutade flerårsstrategi uppnådda. Kommunens investeringar i skattefinansierad verksamhet är självfinansierade.
Alingsås ligger totalt sett högre i redovisade netto
kostnader jämfört med referenskostnaderna för de områden som omfattas av denna beräkning. Detta innebär att
Alingsås har en högre kostnadsbild än vad som är att förvänta utifrån kommunens struktur. Ett av de finansiella
målen är att avvikelsen gentemot referenskostnaderna
ska minska. Alingsås kommun avviker utifrån 2017 års
siffror med ungefär 46 mnkr från vad som kan förväntas
utifrån kommunens struktur.
Alliansen har i flerårsstrategi 2019-2021 sett över
uppräkningsfaktorerna till kommunens nämnder.
Samtliga nämnder erhåller en uppräkning av permanent kommunbidrag motsvarande 50 procent av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Därtill sker
politiska prioriteringar riktade till de områden som
bedöms särskilt viktiga. Den nya modellen för uppräkning innebär ett inbyggt effektiviseringskrav gentemot
nämnderna. Detta bedöms nödvändigt för att möta
kommande års ekonomiska utmaningar med vikande
skatteintäkter i kombination med ett ökat demo
grafiskt tryck. Samtidigt frigör den nya uppräkningen
ett utrymme för riktade politiska prioriteringar vilket
bidrar till en tydligare styrning av tillgängliga medel.
I flerårsstrategi 2019-2021 märks detta bland annat
genom en satsning på funktionshinderverksamheten

om 10 mnkr och en satsning på mindre barngrupper i
förskolan om 5 mnkr samt riktade medel för att möjliggöra ambitionerna i tillväxtprogrammet.
I flerårsstrategi 2019-2021 visar Alliansen sitt
ansvarstagande för kommunens budget och den framtida ekonomiska planeringen för tillväxten. Med bibehållet skatteuttag och krav på effektiviseringar läggs
en stabil grund på en budgeterad resultatnivå över
2 procent under planperioden. Genom nödvändiga
satsningar på äldreomsorg, skola samt social omsorg
säkerställs kvaliteten på kommunal omsorg i kärnverksamheten där behovet är som störst.
Fokus i den ekonomiska planeringen är att säkerställa kombinationen av nödvändig kommunal verksamhet och behovet av investeringar i kommunal
infrastruktur.
Det budgeterade resultatet möjliggör för kommunen
att förverkliga tillväxtambitioner, investeringar i välfärden samt en ökad digitalisering och därmed bättre tillgänglighet för kommuninvånarna.
Alliansens flerårsstrategi grundar sig på ambitioner
om ett gott näringslivsklimat, bra förutsättningar för
barn och unga att klara skolan och tron på varje människas förmåga och vilja att ta ansvar för sitt eget liv.
För att förverkliga ambitionerna finns särskilda fokus
områden som kommunen särskilt ska fokusera på, mål
med tillhörande indikatorer som styr verksamheten
i utstakad riktning samt särskilda uppdrag som ska
genomföras 2019.
Alliansens flerårsstrategi 2019-2021 skapar lång
siktiga förutsättningar för en högkvalitativ välfärd och
en fortsatt tillväxt för Alingsås kommun.
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Finansiell analys av
flerårsstrategi 2019–2021
2018

2019

2020

2021

Skatteintäktsutveckling (%)

3,3

4,4

3,4

3,3

Nettokostnadsutveckling (%)

3,0

4,1

1,6

2,3

Kommunens skatter och bidrag beräknas öka under den
kommande treårsperioden med 4,4 procent 2019 för att
sedan öka till 3,4 procent 2020 respektive 3,3 procent 2019.
Kommunen budgeterar med en oförändrad skattesats.
Kommunens nettokostnader beräknas öka under
perioden med 4,1 procent 2019 och sedan minska till
1,6 procent 2020 för att sedan öka till 2,3 procent 2021.
Effekten av att redovisa pensionsförpliktelser enligt
fullfonderingsmodellen bidrar till en sänkning av nettokostnadsutvecklingen under perioden. Detta innebär att
nettokostnaderna planeras att inte öka snabbare än skatter och bidrag under planperioden. Kommunens finansiella mål om att nettokostnaderna inte ska öka snabbare
än skatter och bidrag planeras därmed att uppnås.

Årets resultat (mnkr)

Alingsås kommun budgeterar ett resultat för 2019 på
71,5 mnkr. Relateras kommunens budgeterade resultat till skatter och bidrag beräknas kommunens resultat hamna på 3,0 procent. Resultaten under 2020 och
2021 har budgeterats till 4,7 respektive 5,7 procent.
Alingsås totala investeringsvolym beräknas uppgå
till 162,9 mnkr under 2019, vilket är 8,3 mnkr lägre än
budgeterat 2018. Totalt under perioden mellan 2019
till 2021 beräknas kommunen investera 536,3 mnkr.
Självfinansieringsgraden av de totala investeringarna
beräknas under 2019 uppgå till 82,5 procent. Detta
innebär att investeringarna under 2019 inte förväntas
kunna finansieras med skatter och bidrag, utan kommunen beräknas använda sig av sin likviditet för att
finansiera investeringarna. Under planperioden beräknas självfinansieringsgraden i genomsnitt uppgå till
98,8 procent.
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2018

2019

2020

2021

61,8

71,5

116,3

144,8

2,7

3,0

4,7

5,7

Årets resultat i förhållande till
skatter och bidrag (%)

Relateras kommunens resultat till skatter och bidrag
beräknas kommunen under 2019 redovisa ett resultat
på 3,0 procent för att sedan öka till 4,7 och 5,7 procent
för 2020 respektive 2021.
Alingsås finansiella mål är att ekonomiskt resultat
årligen ska uppgå till minst 2,0 procent av skatter och
bidrag, vilket de planerade resultaten uppnår. 2,0 procent ger utrymme för att över en längre tid skatte
finansiera större delen av en normal investeringsvolym
i kommunen. Det innebär att kommunens kort- och
långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av
likviditet och soliditet behålls.
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Investeringsvolym (mnkr)

2018

2019

2020

2021

171,2

162,9

168,4

205,0

Soliditet (%)

2018

2019

2020

2021

11,5

14,3

15,0

16,5

29,0

35,6

38,2

41,0

Soliditet exkl. utlåning till de

Alingsås samlade investeringsvolym beräknas under
2019 uppgå till 162,9 mnkr, vilket är 31,7 mnkr högre
än prognostiserad volym i prognos 2 2018. Totalt
under planperioden beräknas kommunen investera för
536,3 mnkr.
2018

2019

2020

2021

108,8

114,7

168,1

166,1

108,8

114,7

168,1

236,3

finansierad verksamhet (%)

23,4

31,4

29,9

25,4

Total självfinansieringsgrad (%)

70,8

82,5

108,8

105,3

Självfinansieringsgrad, skattefinansierad verksamhet (%)
Självfinansieringsgrad,
skattefinansierad verksamhet
exkl. tillväxtprogrammet (%)
Självfinansieringsgrad, avgifts-

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur
stor andel av investeringarna som kan finansieras med
årets resultat före avskrivningar. 100 procent innebär
att kommunen kan skattefinansiera 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 stärks.
Självfinansieringsgraden av investeringarna beräknas under 2019 uppgå till 82,5 procent. Detta innebär att investeringarna under 2019 inte kan finansieras
med skatter och bidrag utan kommunen planerar att
använda sin likviditet för att finansiera investeringarna.
Kommunen har som mål att de skattefinansierade
verksamheternas investeringar exklusive tillväxtprogrammet ska finansieras med resultat och avskrivningar
under planperioden. Detta beräknas kommunen klara
under planperiodens samtliga år. Självfinansierings
graden för de skattefinansierade verksamheterna exklusive tillväxtprogrammet ligger på 114,7 procent 2019,
168,1 procent 2020 och 236,3 procent år 2021.

kommunala bolagen (%)

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens 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 inför framtiden.
Soliditeten beräknas ligga mellan 14,3 och 16,5 procent under planperioden. Rensas utlåningen till de kommunala bolagen från nyckeltalet planeras soliditeten öka
under planperioden från 35,6 procent till 41,0 procent.
Kommunen har som mål att soliditeten exklusive utlåning till de kommunala bolagen bör vara oförändrad
eller öka, vilket uppnås för hela planperioden.
Kommunalskatt

År 2018 uppgår Alingsås skattesats till 21,36 skatte
kronor. Skattesatsen har varit oförändrad de senaste
åren. Under perioden sker ingen förändring. Skatte
satsen planeras alltså bli oförändrad under planperioden.
Vid en analys av kommunens skattesats är det relevant att skilja mellan ett vägt och ett ovägt medel. Det
ovägda medlet besvarar frågan hur Alingsås skatte
sats förhåller sig till övriga kommuner. Det vägda
medlet besvarar frågan hur mycket alingsåsaren betalar i förhållande till genomsnittspersonen i riket. Den
oförändrade skattesatsen kommer att innebära att en
alingsåsare betalar 0,62 krona mer i skatt än en genomsnittlig svensk förutsatt att ingen annan kommun förändrar skatten 2019.
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MÅLUPPFYLLELSE

Prioriterade mål och indikatorer
De prioriterade målen är övergripande och omfattar hela
kommunen. De syftar till att åstadkomma förändring
under mandatperioden. Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som är styrande för att nå de politiska
ambitionerna. De prioriterade målen utgör tillika kommunens mål för god ekonomisk hushållning.
MÅL 1 I Alingsås är det tryggt, säkert
och välkomnande
1.1 Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i
kommunen ska förbättras
1.2 Andelen elever som är trygga i skolan ska öka
1.3 Befolkningsmängden ska öka
Källor
1.1 SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U00405)
1.2 Skolinspektionen/GR:s skolenkät
1.3 SCB:s befolkningsstatistik, Kolada (N01951)

MÅL 2 I Alingsås finns goda möjligheter till
arbete och företagande
2.1 Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i
kommunen ska förbättras
2.2 Andelen nystartade företag per 1000 invånare ska bli fler
2.3 Kommunens näringslivsranking ska förbättras
Källor
2.1 SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U40400)
2.2 Bolagsverket, Kolada (N00941)
2.3 Svenskt Näringsliv, Kolada (U40402)

MÅL 3 I Alingsås finns det attraktiva
boendemöjligheter
3.1 Medborgarnas nöjdhet med bostadssituation i
kommunen ska förbättras
3.2 Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i
kommunen ska bibehållas eller förbättras
3.3 Färdigställda bostäder i flerfamiljshus och småhus
under året antal/1000 invånare ska bli fler
Källor
3.1 SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U07406)
3.2 SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U00402)
3.3 SCB, Kolada (N07906) samt (N07905)
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Måluppfyllelse

MÅL 4 I Alingsås råder god ekonomisk
hushållning grundad på effektiv
resursanvändning
4.1 Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
4.2 Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet
exklusive tillväxtprogrammet ska självfinansieras genom
resultat och avskrivningar.
4.3 Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan
av skatteintäkter och generella statsbidrag.
4.4 Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och
referenskostnader ska minska.
4.5 Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala
bolagen bör vara oförändrad eller öka
Källor
4.1 – 4.5 Kommunens räkenskaper

MÅL 5 I Alingsås bygger välfärden på god
service, hög kvalitet och tillgänglighet
5.1 Medborgarnas upplevelse av kommunens bemötande
och tillgänglighet ska förbättras.
5.2 Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index ska förbättras
5.3 Nöjd-medarbetar-index ska höjas
5.4 Sjukfrånvaron i kommunen ska minska
5.5 Andel av medborgarna som tar kontakt med
kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel
fråga ska öka
5.6 Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga
via e-post och får svar inom två arbetsdagar ska öka.
Källor:
5.1 SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U00400)
5.2 SKL Insikt, Kolada (U07451)
5.3 Kommunens medarbetarundersökning
5.4 Egen uppgift
5.5 Kolada (U00413)
5.6 Kolada (U00412)
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MÅL 6 I Alingsås finns det valfrihet och
självbestämmande

MÅL 9 I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande
kultur-, idrotts- och föreningsliv

6.1 Antalet kommunala tjänster med valmöjligheter ska bli fler
6.2 Antalet verksamheter som omfattas av lagen om
valfrihetssystem ska bli fler
6.3 Medborgarnas bedömning av möjligheter till inflytande
i kommunen ska öka

9.1 Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och
föreningsutbud ska förbättras
9.2 Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och
motionsanläggningar ska förbättras
9.3 Medborgarnas nöjdhet med kommunens
kulturverksamhet ska förbättras

Källor:
6.1 Egen uppgift
6.2 Egen uppgift
6.3 SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U00408)

MÅL 7 I Alingsås utvecklas vården och
omsorgen för individens behov
7.1 Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst bör
bibehållas men till en lägre kostnad per hemtjänsttagare
7.2 Andelen brukare som är nöjda med sitt äldreboende
bör bibehållas men till en lägre kostnad per brukare

Källor:
9.1 SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U09408)
9.2 SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U09406)
9.3 SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U09401)

MÅL 10 I Alingsås skapar infrastrukturen
möjligheter för tillväxt
10.1 Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i
kommunen ska förbättras
10.2 Antalet meter gång- och cykelvägar ska öka

Källor:
7.1 Socialstyrelsen, Kolada (U21468), Kolada (N21024)
7.2 Socialstyrelsen, Kolada (U23471), Kolada (N23006)

Källor:
10.1 SCB:s medborgarundersökning, Kolada (U45400)
10.2 Egen uppgift

Mål 8 I Alingsås ger utbildning kunskaper
för en dynamisk framtid

MÅL 11 I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer
genom långsiktigt hållbar utveckling

8.1 Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola ska
förbättras
8.2 Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och
undervisning ska öka
8.3 Andelen elever i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan
ska öka
8.4 Andelen gymnasieelever med examen inom tre
respektive fyra år ska öka

11.1 Andelen hushållsavfall som återvinns genom
materialåtervinning ska öka
11.2 Antalet meter gångfartsgator i Alingsås centrum ska öka

Källor:
8.1 GR:s skolenkät
8.2 Skolinspektionen/GR:s skolenkät
8.3 Skolverket, Kolada (N15436)
8.4 SCB, Kolada (N17451) och (N17467)

MÅL 12 I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan
genom energieffektiv omställning

Källor:
11.1 Avfall Sverige, Kolada (U07414)
11.2 Egen uppgift

12.1 Antal kommunala laddstolpar för elfordon ska öka
12.2 Andelen förnybar energiproduktion i kommunal regi
ska öka
12.3 Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka
12.4 Andel miljöbilar i kommunal verksamhet ska öka
Källor:
12.1 Egen uppgift
12.2 Egen uppgift
12.3 Ekomatcentrum, Kolada (U07514)
12.4 Miljöfordon Sverige, Kolada (U00437)
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Resultatbudget
tkr

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

Budget

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

– 2 141 927

– 2 229 675

– 2 266 045

– 2 307 459

– 59 318

– 62 883

– 66 846

– 71 082

– 2 201 246

– 2 292 558

– 2 332 891

– 2 378 541

1 898 236

1 961 841

2 026 582

2 105 619
432 651

362 687

402 850

423 448

Riktat statsbidrag flykting

14 009

10 887

6 530

0

Finansiella intäkter

42 521

44 711

50 930

58 854

Finansiella kostnader

– 54 400

– 56 274

– 58 286

– 73 802

Finansnetto

– 11 879

– 11 563

– 7 356

– 14 948

61 807

71 457

116 313

144 781

0

0

0

0

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

0

0

0

0

61 807

71 457

116 313

144 781

0

0

0

0

61 807

71 457

116 313

144 781

Budget

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

1 070 520

1 092 577

1 193 285

1 326 367

varav tomtförsäljningar
Årets resultat exkl. tomtförsäljningar

Balansbudget
tkr

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

4 920 552

4 847 355

5 216 449

5 373 533

Summa tillgångar

5 991 072

5 939 932

6 409 733

6 699 900

1 108 351

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

689 353

847 257

963 570

Avsättningar

988 719

995 210

1 000 372

1 017 621

3 721 271

2 470 249

2 817 730

2 940 396

591 729

1 627 216

1 628 061

1 633 532

5 991 072

5 939 932

6 409 733

6 699 900

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
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Kassaflödesbudget
tkr

Budget

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

Den löpande verksamheten
Årets resultat

61 808

71 457

116 313

144 781

Justering för av- och nedskrivningar

59 318

62 883

66 846

71 082

Justering för gjorda avsättningar

0

0

0

0

Justering för resultat vid försäljning av anläggningstillgångar

0

0

0

0

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster

38 253

49 766

50 415

64 792

159 379

184 106

233 574

280 655

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

– 282 057

– 144 000

– 330 000

– 110 000

Ökning/minskning förråd och varulager

– 20 580

– 10 000

– 10 000

– 10 000

9 604

– 1 284

845

5 471

– 133 654

28 822

– 105 581

166 126

– 171 154

– 162 895

– 168 389

– 205 000

0

0

0

0

– 171 154

– 162 895

– 168 389

– 205 000

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investering i anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Utbetalning av nya och garantipensioner
Förändring av långfristiga fordringar
Förändring kortfristiga placeringar
Justering eget kapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Utbetalning av gjorda avsättningar (exkl pensioner)
Årets kassaflöde

31 298

20 293

22 983

18 913

282 057

144 000

330 000

110 000

0

0

0

0

– 47 564

– 48 500

– 50 755

– 53 790

835

835

835

835

3 500

0

0

0

0

0

0

0

270 126

116 628

303 063

75 958

0

0

0

0

– 34 682

– 17 445

29 093

37 084
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Finansieringen
tkr

Budget

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

1 898 236

1 961 841

2 026 582

2 105 619

376 696

413 737

429 978

432 651

42 521

44 711

50 930

58 854

0

0

0

0

2 317 453

2 420 289

2 507 490

2 597 124

85 428

88 774

90 913

93 168

5 963

5 572

6 089

6 892

91 391

94 345

97 003

100 060

2 408 844

2 514 635

2 604 493

2 697 184

Pensionskostnader

– 92 901

– 100 312

– 108 170

– 118 162

Finansiella kostnader

– 54 400

– 56 274

– 58 286

– 73 802

Verksamhetskostnader

– 29 632

– 48 550

– 49 935

– 51 536

Intäkter
Kommunalskatt
Statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Verksamhetsintäkter
Summa externa intäkter
Kalkylerade pensioner
Ränta kommunlån
Summa interna intäkter
Summa intäkter

Kostnader

Avskrivningar skattefinansierad verksamhet

– 42 215

– 43 114

– 45 213

– 48 578

Summa externa kostnader

– 219 148

– 248 250

– 261 605

– 292 078

Utbetalade kommunbidrag

– 2 128 589

– 2 194 928

– 2 226 575

– 2 260 324

Ränta på eget kapital och fonder

0

0

0

0

Summa interna kostnader

– 2 128 589

– 2 194 928

– 2 226 575

– 2 260 324

Summa kostnader

– 2 347 736

– 2 443 178

– 2 488 180

– 2 552 403

Avfalls återhämtning av underskott
Resultat för finansieringen
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700

0

0

0

61 807

71 457

116 313

144 781
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Sammanställning av
investeringsplan 2019-2023
Investeringar tkr

2018

Budget

Plan

Plan

Plan

Plan

2019

2020

2021

2022

2023
229 700

Kommunstyrelsen

42 070

38 070

40 550

67 500

56 800

Övriga nämnder

21 500

15 500

15 450

14 650

14 650

14 650

Samhällsbyggnadsnämnden

31 430

46 275

40 105

34 295

36 875

36 925

Avgiftsfinansierad verksamhet
Summa investeringar

76 154

63 050

72 284

88 555

57 545

23 045

171 154

162 895

168 389

205 000

165 870

304 320

Sammanställning av driftbudget
Budget

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

Vård- och omsorgsnämnden

690 091

722 332

734 034

745 998

Socialnämnden

222 209

211 703

207 003

210 377

270 300

273 154

277 607

Kultur- och utbildningsnämnden
varav tidigare kultur- och fritidsnämnden

70 372

82 506

82 318

83 660

varav tidigare utbildningsnämnden

182 131

187 794

190 836

193 947

Barn- och ungdomsnämnden

804 807

822 646

849 940

863 795

12 342

12 531

11 963

11 650

54 019

53 456

53 311

Miljöskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
varav tidigare samhällsbyggnadsnämnden

11 391

10 719

9 861

9 005

varav tidigare tekniska nämnden

42 712

43 300

43 595

44 306

1 000

300

403

407

86 132

95 632

92 084

92 569

Överförmyndarnämnden

5 402

5 466

4 538

4 612

Avfall

– 700

0

0

0

0

0

0

0

2 127 889

2 194 928

2 226 575

2 260 324

Exploatering
Kommunstyrelsen

VA
Summa kommunbidrag
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TILLVÄXTPROGRAM 2019 –2028

Tillväxtprogram 2019–2028
– med Alingsås in i framtiden
Sammanfattning
Tillväxtprogrammet med tillhörande övergripande
finansieringsplan visar på vilka möjligheter det finns i
Alingsås kommun samt hur Alingsås kommun skulle
kunna utvecklas de kommande tio åren.
Tillväxtprogrammet är ett underlag till kommunens flerårsstrategi och övrig samhällsplanering. Programmet anger de politiska prioriteringar som ligger
till grund för kommunal planering och investeringar.
Programmet ska ge underlag till de expansionsinvesteringar som planeras och peka ut särskilda utvecklingsprojekt men ersätter inte beslut för enskilda projekt.
Varje enskilt projekt kommer att erfordra noggranna
kalkyler och utredningar. Tillväxtprogrammet är ett
10-årigt underlag för långsiktig planering och utgör en
signal till omvärlden om den politiska viljeyttringen.
Ekonomiska övergripande beräkningar finns framtaget för att se vilken möjlighet som finns till en hållbar ekonomi för att finansiera både kommunal välfärd
och nödvändig infrastruktur. Planen utgör dessutom
grunden för kommunens lagstadgade bostadsförsörjningsansvar.
Den allt starkare befolkningstillväxten och de ambitioner som finns för Alingsås medför att vi nu står inför
flera viktiga framtidsinvesteringar, men alla investeringar låter sig inte förverkligas samtidigt utan ska ske
på ett sätt som inte äventyrar den ekonomiska stabiliteten. Kommunen, näringslivet och kommunens egna
bolag kommer alla att vara viktiga i förverkligandet av
de stora framtidsinvesteringarna som väntar.
I den kommunala 5-åriga investeringsplanen
konkretiseras tillväxtplanerna efter det att marknads
intresset har stämts av och nödvändiga årliga analyser
av gällande tillväxtprogram har gjorts. Först då blir
planerna till beslut och mer exakta beräkningar sker
utifrån att kostnadstäckning ska finnas för både
drift och avskrivningar, men också investerings
utrymme. Utifrån det 3-åriga perspektivet, som utgör
den lagstadgade budgeten, har planering övergått till
verkställighet och avtal tecknas med berörda externa
parter. Först då påverkar utbyggnadsplanerna kommunens budget på olika sätt och ska i huvudsak medföra
positiva överskott.
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Syftet med tillväxtprogrammet är att ta ett samlat
grepp med ett kommunalt koncernperspektiv på vilka
investeringar som kommunen avser göra. Tillväxt
programmets utgångspunkt är att Alingsås skall fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt som tillgodoser
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Huvudinriktningen för utvecklingen inom de kommande tio åren utgår från att:
• Minst 1000 bostäder skall skapas inom tillväxt
programmets 10-årsperiod.
• Valfrihet i boendeform och kostnadsnivå ska finnas.
• Infrastruktur i form av vatten- och avloppsledningar, vägar och kollektivtrafik behöver byggas för
att möta framtida behov.
• Mark för verksamheter ska göras tillgänglig. Med en
ökande befolkning växer även attraktionskraften för
kommunen att locka till sig verksamheter.
• Finansiering ska bland annat ske genom exploateringsvinster som är en central del i finansieringen av
kommande investeringar.
Alingsås är en attraktiv kommun att bo, verka och
arbeta i. Det är i grunden mycket positivt. Det är också
viktigt att vi värnar om stadens unika identitet och
bevarar den kulturhistoriska stadskärna som vi har.
Alingsås växer när vi blir fler, vilket ställer olika krav
på investeringar i bostäder och infrastruktur. Det ställer också krav på vårt sätt att arbeta, både internt och
externt, för att klara av efterfrågan på tillväxt i form av
fler bostäder, skolor, sporthallar, samt en fungerande
infrastruktur. Därtill kommer den höga efterfrågan på
industrimark för företag som vill etablera sig eller växa.
Kommunen har planmonopol enligt lag, vilket både
ställer krav men också inger möjligheter.
Alingsås kommun har arbetat och arbetar löpande
med bostadsbyggnation genom förtätning, vilket innebär att bebygga luckor i staden istället för att skapa helt
nya bostadsområden. Denna strategi har många fördelar,
bland annat att nya bostäder byggs i kollektivtrafiknära
lägen och att nyproduktionen skapar förutsättningar
för att utveckla och förbättra allmänna anläggningar.
Dessa mindre projekt räcker dock inte för att nå det mål
för nyproduktion av bostäder som kommunen har satt i
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Tillväxtprogram 2019-2028. För att uppnå målet om att
bygga minst 1 000 nya bostäder den kommande tioårsperioden behöver Alingsås kommun driva större stads
utvecklingsprojekt.
Alingsås kommun behöver identifiera större stadsutvecklingsprojekt där det ryms ett stort antal nya
bostäder. Syftet med dessa projekt är dels att bygga
nya bostäder och dels att binda samman olika delar
av kommunen. Alingsås har skapat ett nytt bostads
område de senaste åren, Stadsskogen. Stadsskogen fortsätter att utvecklas och det planeras för en utbyggnad
av ytterligare ungefär 800 bostäder den kommande
tioårsperioden. På längre sikt planeras att påbörja
utveckling av Rothoffskärr, där det finns möjlighet att
på sikt bygga uppemot 4 000 nya bostäder.
Kommunen är en av de största markägarna i
Alingsås, vilket ger en större möjlighet att påverka
markanvändningen än vad planmonopolet ger. Som
markägare finns det stora möjligheter att genom mark
anvisningar påverka hur kommunalägd mark exploa
teras. Kommunen agerar i dessa fall som markägare
snarare än myndighet och har därför möjlighet att
styra exploateringen utöver det som anges av plan- och
bygglagen. Därför anses markanvisning vara ett viktigt
verktyg för kommunen i sitt arbete för en ökad bostadsproduktion under de kommande åren.

Utvecklingsområde verksamheter

Direktanvisning anses vara den lämpligaste markanvisningsmetoden för större stadsutvecklingsprojekt
eftersom exploatören förväntas ta ett mer omfattande
ansvar för både planprocessen och utbyggnation av
samhällsservice. Med anledning av detta är det viktigt
att ta in exploatörer tidigt i planprocessen för att kunna
ta tillvara på deras kompetens samt fördela investeringskostnaderna.
Alingsås är en del i en snabbt växande region. Det
innebär konkurrens om både arbetskraft och entreprenörer, främst inom byggsektorn, vilket i sin tur leder
till dels stigande priser och dels svårigheter att uppnå
kommunens planerade tillväxt. Ska vi lyckas med att
genomföra våra tillväxtplaner måste ett effektivare
arbetssätt tillämpas inom hela samhällsbyggnadsstrukturen. Det kan bara ske genom samarbete med marknadens olika aktörer.
Planprocessen tar lång tid och därför behöver den
också tåla omvärldens förändringar. Flexibilitet i
detaljplanerna är ett måste och större flexibla detaljplaner
kan vara en möjlighet. Tonvikt skall snarare fokuseras på
gatustruktur, tomtindelning och total byggnadsvolym
än dagens för detaljerade begränsningar.
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Utveckling inom tillväxtprogrammets
tioårsperiod (2019-2028)
Nedan beskrivs vilka områden Alingsås kommun
tänker utveckla inom tillväxtprogrammets tioårsperiod.
Beskrivningen kompletteras med kartan på tilltänkta
utvecklingsområden. Huvudstrategin är att genom
investeringar i infrastruktur möjliggöra tillväxt i form av
fler bostäder och nya etableringsområden för företagande
och näringsliv, i takt med att ekonomin och marknaden
tillåter det. Ett antal förtätningsprojekt pågår och
kommer startas i Alingsås stad. Då dessa i regel inte
innebär vare sig kommunal investering eller intäkt och
många gånger är relativt små är dessa inte upptagna i
tillväxtprogrammet.

Stadsskogen
Stadsskogen är ett volymområde för bostadsbyggande.
Området öppnades upp för ungefär tio år sedan, där
kommunen investerade i en tillfartsled, Stadsskogsgatan, samt skola och förskolor. Karaktären på området är ”stad i skog” där en medvetet mycket blandad
bebyggelse anpassas till naturens villkor. Fortsatt
utbyggnad i norra delen, senare kompletterad med
utbyggnad i den sydligare delen ger möjlighet för cirka
800 bostäder. För att området i sin helhet ska få goda
kommunikationer är anläggandet av Södra stadsskogsvägen mot lokalväg och E20 nödvändig. Planläggning
för bostäder etapp 4 och 5 pågår, med cirka 200‐300
bostäder. Vidare planläggning i Stadsskogen medför
behov av att bygga ut Södra Stadsskogsvägen. Planprogram för Södra Stadsskogen och en lokaliseringsplan
för Södra Stadsskogvägen kan tas fram parallellt och
det planeras att påbörjas under år 2019.
Norra Bolltorp
Bolltorpsområdet byggdes ut för ungefär tio år sedan.
En fortsatt utbyggnad i norr och nordöst föreslås
genomföras under kommande tioårsperiod. Bolltorpsområdet kommer att utvecklas tillsammans med
marknadens aktörer, vilket kommer att innebära ett
utvecklat handelsområde och fler bostäder. Bolltorpsområdet kommer att bestå av blandad bebyggelse.
Kommunens del i utvecklingen kommer främst att
bestå av infrastruktur och kommunal service. Endast
begränsad utbyggnad bedöms möjlig innan en ny väg
mellan Vänersborgsvägen och Bolltorp. Ett planprogram för ett utvecklat handelsområde och fler bostäder
i enlighet med tillväxtprogrammet behöver tas fram
och det planeras att påbörjas under år 2019.

28

A+/Lyckan
I centrala Alingsås stad finns A+/Lyckan som är ett
omvandlingsområde i anslutning till Alingsås station.
Tack vare sitt centrala läge med närhet till Alingsås
station kan området utvecklas till ett kluster av personal
intensiva verksamheter. Det är även fördelaktigt att
bebygga delar av A+/Lyckan med studentbostäder för att
ge ungdomar som studerar på annan ort möjlighet att bo
kvar i Alingsås kommun.
Mjörnstranden
Mjörnstranden kommer att utvecklas tillsammans med
Stadsskogen för att förbättra områdets tillgänglighet.
Med Mjörnstranden finns möjlighet att inom den kommande tioårsperioden skapa ett attraktivt område med
strandpromenad, idrott, bostäder, skola, utökad marina,
modern campingplats, restaurang, med mera. Den kommunala investeringen hänförs främst till infrastruktur.
Mjörnstranden kan med fördel utvecklas tillsammans
med marknadens aktörer. Utveckling av Mjörnstranden
förutsätter att Södra Stadsskogsvägen först byggts ut.
Översyn av befintligt planprogram, framtaget 2010,
behöver göras. Arbete med planprogrammet föreslås ske
parallellt med planprogram för Södra Stadsskogen och
lokaliseringsplan för Södra Stadsskogsvägen.
Verksamhetsområde Norr och Norra länken
Högt prioriterat i tillväxtprogrammet är utbyggnad av
Norra länken och verksamhetsområden i den nordöstra
delen av Alingsås tätort. Byggnation av Norra länken
medför att trafikflödet från Norra Bolltorp och verksamhetsområden, kan slussas utanför staden fram till
det nybyggda Bälingemotet ut på E20. Alingsås stadskärna får därigenom minskat trafikflöde av både tunga
och miljöfarliga transporter. Kommunen har behov
av att planlägga mark för verksamheter. Planläggning
bör föregås av ett planprogram för Verksamhetsområde
Norr. En uppdaterad lokaliseringsplan för Norra
länken bör tas fram parallellt med planprogrammet.
Utbyggnad av Norra Länken krävs inte för att möjlig
göra Verksamhetsområde Norr men en lokalisering
behövs för att kunna påbörja planläggning.

Page 40 of 211
Tillväxtprogram 2018 –2027

Målbild, ansvar och finansiering för tillväxtprogrammet - planprioritering
Område

2019

Trafikstrategi

Antagande i KF

2020

2021

2022

2023

Planeringsarbete

Planeringsarbete

Byggstart

(strategisk trafikplan)
Södra Stadsskogs-

Trafikutredning/

Trafikutredning/

vägen

lokaliseringsplan

lokaliseringsplan

Södra Stadsskogen

Planprogram

Planprogram

Detaljplaneläggning Detaljplaneläggning Detaljplaneläggning

Mjörnstranden

Översyn nuvarande

Översyn nuvarande

Översyn nuvarande

planprogram

planprogram

planprogram/

Planprogram

Planprogram/

Detaljplaneläggning Byggstart

detaljplaneläggning
Norra Bolltorp

Byggstart

detaljplaneläggning
Krangatans

Strategiskt

Strategiskt

förlängning

planeringsarbete

planeringsarbete

Norra länken

Trafikutredning/

Trafikutredning/

lokaliseringsplan

lokaliseringsplan

Verksamhetsområde Planprogram

Planprogram/

Norr

detaljplaneläggning

Tidsplan – målbild
Det kan krävas både planprogram och detaljplane
läggning för att kunna genomföra de olika projekt som
pekas ut som den politiska prioriteringen i tillväxt
programmet och planprioriteringen. Det finns vissa
osäkerheter kring hur lång tid arbetet med planprogram
och detaljplaneläggning tar, därför används namnet
målbild för att tydliggöra politikens prioritering för
respektive projekt.
Ansvar för planprogram och detaljplaner
kopplade till tillväxtprogrammet
Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2017
att kommunstyrelsen får i ansvar att ansvara för den
övergripande detaljplanebeställningen, som utgör
prioriteringsordning för framtagande av detaljplaner.
Kommunstyrelsen gavs även rätt att i samband med
detaljplanebeställningen avgöra om en detaljplan är av
strategisk betydelse för tillväxtprogrammets genomförande som slutligt ska fastställas i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har bland annat det övergripande
ansvaret för översiktlig planering av användning av mark
och vatten samt utvecklingen av strategiskt viktiga områden, infrastruktur, bostadsförsörjning samt strategisk
lokalplanering av kommunens verksamhetslokaler.
Därav är det kommunstyrelsens uppgift att beställa
och säkerställa genomförandet av planprogram och
detaljplaneläggning av strategiskt viktiga områden som
är utpekade i tillväxtprogrammet.

Byggstart

Byggnation

Detaljplaneläggning Detaljplaneläggning Byggstart
Detaljplaneläggning Detaljplaneläggning Färdig planlagd
verksamhetsmark

Finansiering av planprogram och detalj
planer kopplade till tillväxtprogrammet
För att möjliggöra finansieringen av framtagande av
planprogram och detaljplaneläggning kommer Alliansen använda sig av tomtförsäljningarnas överskott.
Dessa medel ska användas för att ta fram trafikstrategi,
planprogram etc.
Kommunen bör ha en resultatnivå som uppgår till
minst tre procent av skatter och bidrag för att kunna
genomföra tillväxtprogrammet utan att försätta kommunen i en sämre finansiell situation. Om kommunens
kassaflöde blir lägre än planerat kommer det behövas
finansiering i form av lån för att kunna genomföra tillväxtprogrammet.
Den övergripande finansieringen av tillväxtprogrammet ska möjliggöras genom en effektiv exploateringsverksamhet där markförsäljning delvis ska kunna
finansiera investeringar i bland annat infrastruktur. I
takt med att respektive område utvecklas och färdigställs kommer det ställa krav på ett effektivt exploateringsarbete för att finansieringsplanen ska vara hållbar.
Alingsås kommun antog under våren 2018 nya riktlinjer för markanvisning och dessa tydliggör vilka metoder som finns för markförsäljning.
I dagsläget finns det grova uppskattningar om storleken på kommande investeringar. När ovan nämnda
utredningar, lokaliseringsplaner och planprogram är
framtagna kommer det finnas en mer detaljerad kalkyl
för respektive investeringsobjekt.
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Finansieringsplan för
tillväxtprogrammet

Alingsås kommun har en planerad investeringsvolym
om ungefär 1 800 mnkr för den kommande tioårsperioden. Utöver investeringar i tillväxtprogrammet
tillkommer re- och anpassningsinvesteringar, expansionsinvesteringar samt avgiftsfinansierade investeringar. De avgiftsfinansierade investeringarna påverkar
inte kommunens resultat, men kassaflödet påverkas.

30

Den övergripande finansieringsplanen visar hur kommunen planerar hantera de framtida kassaflödena.
Den övergripande finansieringsplanen utgår från ett
resultat om tre procent i förhållande till skatteintäkter
och generella statsbidrag. Finansieringsplanen innehåller
inte några upptagna lån för att finansiera kommunens
investeringar utan det kan hanteras genom årens kassaflöden. Som tydliggörs i grafen ovan så prognostiseras de
likvida medlen minska fram till år 2024 då investeringsvolymerna är höga för att sedan återhämta sig.
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Lokalförsörjningsplan (planerade större projekt)

2019

2020

2021

2022

2023

Kultur- och fritidsnämnden
Nolhaga sport- och parkbad

X

Barn- och ungdomsnämnden
Förskola Noltorp

X

Förskola Nolhaga

X

Noltorpsskolan

X

Vård- och äldreomsorgsnämnden
Nytt äldreboende

X

Kommunstyrelsen
Kabomhuset

X

Lokalförsörjningsplanen visar planerade större projekt
inom den kommande femårsperioden. Vissa av projekten är påbörjade medan andra är på ett planerings
stadium.

Ny ishall
Det finns ett stort behov av en ny ishall, alternativt en
ordentlig ombyggnation, av nuvarande ishall. Därför
finns det med ett uppdrag att skyndsamt ta fram en
plan för ombyggnation och eventuell tillbyggnation av
nuvarande ishall. Det hade varit gynnsamt om nuvarande ishall kunde kompletteras med ytterligare en
isyta för att möjliggöra tillräcklig istid för framförallt
kommunens barn och ungdomar.
Nolhaga sport- och parkbad
Nolhaga sport- och parkbad har planerad öppning i
början av år 2019.
Förskola Noltorp
Det finns ett behov av en ny större förskola i Noltorp. I
Noltorp finns det ett förslag att ersätta Lövhyddans förskola, Noltorps förskola och Nolängens förskola. Det
är en tomt i anslutning till där Lövhyddans förskola
ligger idag och förslaget innefattar en förskola för cirka
150 barn. Ett arbete för att utreda parkeringsmöjligheter samt gång- och cykelstråk har påbörjats av Fabs.
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om att ge
Fabs i uppdrag att genomföra en förstudie.
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Förskola Nolhaga
I januari 2018 lämnade Samhällsbyggnadsnämnden
positivt planbesked för att inleda ett planarbete för att
få fram en ny detaljplan för en förskola i Nolhaga (Sörhaga 2:4) som kan omfatta 6-8 avdelningar (cirka 120
barn). Förskolan syftar till att täcka behovet av de barn
som idag går i paviljonger med tillfälligt bygglov och
delvis för de förskoleavdelningar som finns i skolor som
behöver utrymmas för att ge plats åt skolbarnen.
Noltorpsskolan
Trångboddheten på Noltorpsskolan kommer att få en
lösning när den byggs ut. Arbete med lokalprogram
pågår. Från dagens elevantal på 469 elever kommer
Noltorpsskolan att ha en kapacitet på 600 elever. Fabs
har påbörjat arbetet med om- och tillbyggnation av
Noltorpsskolan och tillhörande idrottshall. Om- och
tillbyggnationen av Noltorpsskolan väntas vara färdig
år 2021.
Nytt äldreboende
Behovet av bostäder i gruppboendemiljö har ökat
under senare år och en fortsatt ökning är att vänta.
Befolkningsökningen i de högsta åldersgrupperna förväntas stiga markant från mitten av 2020-talet för att
nå en kulmen och fortsatt vara på en hög nivå under
hela 2030-talet.
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Av landets 290 kommuner har 30-40 procent börjat
införa välfärdsteknik på sina äldreboenden. Det handlar om digitala larm, sensorer, nattkameror och olika
typer av mobila enheter. 60 procent av boendena har
föråldrade analoga trygghetslarm. Många kommuner
är duktiga på viss välfärdsteknik, men ser inte hela
strukturen. I stället gör man stödinsatser för tillfälliga
behov inom ett område och på enskilda boenden. Digitala lösningar måste integreras i ett och samma system.
Systemet ska kunna användas för att sätta individen i
fokus, säkra natten, förbättra arbetsmiljön, bemanna
bättre och följa upp insatser.
Dyra digitala lösningar går inte att räkna hem om de
ska installeras i varje hem utan stordriftsfördelarna med
övervakningskameror, sensorer och översättarmöjlig
heter etc. måste installeras och nyttjas optimalt för att
få den mest effektiva vårdformen.
Vårt förslag är att till år 2023 ska Alingsås bygga
ett nytt modernt äldreboende som nyttjar alla tekniska
möjligheter för att nå optimal effektivitet. För att klara
det här ska flera delar samverka - byggare, verksamhet
men också kommunens kompetens inom digitalisering.

Kabomhuset
Kommunstyrelsen beslutade innan sommaren att anta
en ny målbild för kvarteret Solen 14 (Kabom). Den
innebär att befintliga byggnader ska inrymma kontors
lokaler och befintliga parkeringar omvandlas till bygg
rätter för bostäder. Minst 50 procent av byggrätterna bör
avse hyresrätter, för att minska bristen på dessa.
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Riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god
ekonomisk hushållning
Antagna av kommunfullmäktige 2018-12-12 § XX
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Inledning
Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor
omfattning av kommunallagen. Kommunens ekonomiska förvaltning styrs även av
lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) samt av annan normering och praxis inom ekonomiområdet.
Detta dokument är överordnat andra ekonomiska styrdokument.
Tillämpningsanvisningar för kommunens riktlinjer för ekonomistyrning finns i
kommunens ekonomihandbok som utarbetats av kommunens centrala
ekonomifunktion.
Alingsås kommun skiljer på skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet.
Till avgiftsfinansierad verksamhet räknas VA-verksamheten och avfallsverksamheten.
Allt övrigt definieras som skattefinansierad verksamhet i dessa riktlinjer.
Riktlinjerna berör inte den verksamhet som bedrivs i bolags- eller förbundsform.
Ekonomistyrning
Redovisning sker enligt Kommunal redovisningslag och övrig tillämplig lagstiftning, god
redovisningssed och normering för kommunal sektor. Kommunens riktlinjer för
ekonomistyrning är ett komplement till dessa lagar, rekommendationer och
normeringar. De fastställer ramverket för det regelsystem efter vilken
kommunstyrelsens ekonomiska styrning av kommunens verksamhet ska ske.
I Alingsås kommun tillämpas decentraliserad ekonomistyrning vilket innebär en hög
grad av frihet för nämnderna men också ett stort ansvar.
Budget och anslag
Kommunfullmäktige fastställer den budget inom vilken verksamheten ska bedrivas och
alla kostnader täckas.
Kommunfullmäktige beslutar årligen om en Flerårsstrategi för Alingsås kommun. Denna
innehåller en rullande treårsplan för den kommunala verksamheten. Detta dokument är
kommunens huvuddokument för att styra verksamhetens inriktning och omfattning. Det
ska innehålla en finansiell plan och de mål kommunfullmäktige beslutar om för
verksamheten.
Flerårsstrategin ska innehålla mål för god ekonomisk hushållning och de finansiella
rapporterna ska visa på god ekonomisk hushållning. Detta innebär att ekonomiskt resultat
ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för respektive år.
Kommunen ska i samband med tertialuppföljningarna göra en uppföljning av den
finansiella analysen som ligger till grund för beslutad flerårsstrategi, huruvida kommunen
har god ekonomisk hushållning utifrån ett helhetsperspektiv.
Nämndernas ekonomiska anslag ska framgå av flerårsstrategin. Anslagen som ges på
nettokostnadsnivå är begränsningen för verksamhetens omfattning.
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Anslagen är bindande för nämnderna och nämnderna kan inte fritt föra medel mellan
olika anslagsområden. Anslagen fördelas i så kallade kommunbidrag i en tolftedel per
månad för varje år.
Skattefinansierad verksamhet:
En nämnd får inte förbruka mer resurser än vad den blivit tilldelad. Om detta ändå sker
ska nämnden täcka underskottet inom två år. En åtgärdsplan ska i samband med
boksluten föreläggas kommunstyrelsen för godkännande.
Nämnden ska säkerställa att nämndens beslut ryms inom tilldelad budget. Beredskap för
kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom
omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. Principiella ställningstaganden
och ärenden av större vikt ska alltid behandlas av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Nämnden ska månadsvis besluta om en månadsuppföljning. Månadsuppföljningen ska
expedieras till kommunstyrelsen. Nämnden får inte lägga fram en negativ prognos utan
att samtidigt lägga fram en handlingsplan. Handlingsplanen ska ställas till
kommunstyrelsen. Om kommunstyrelsen bedömer att handlingsplanen inte är fullgod ska
ärendet beredas för beslut i kommunfullmäktige.
Om den skattefinansierade verksamheten avviker mot fastställda finansiella mål för god
ekonomisk hushållning ska en övergripande handlingsplan omgående tas fram i
samband med rapporttillfället.
Avgiftsfinansierad verksamhet
VA- och Avfallsverksamheterna utgör egna balansräkningsenheter från och med den
1 januari 2016 och ska särredovisas. Verksamheterna ska upprätta kompletta
resultat-, balans- och finansieringsbudgetar för de kommande tre verksamhetsåren samt
investeringsbudget för de kommande fem åren.
VA- och Avfallverksamheterna ska planeras och genomföras inom ramen för taxan,
med målet att eventuella över- eller underuttag ska regleras mot brukarna inom en
treårsperiod. Om det inte finns någon skuld till taxekollektivet att reglera ett underuttag
mot ska underuttaget resultatföras innevarande år. Underuttaget ska täckas inom tre
år.
VA- och Avfallsverksamheterna ska på sikt självfinansiera sina investeringar.
VA-kollektivet har upprättat en fond, enligt vattentjänstlagens § 30, där medel får
avsättas till framtida nyinvesteringar om investeringen finns i en fastställd
investeringsplan och den är kalkylerad samt att det framgår när medlen är avsedda att
tas i anspråk och att planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att
bedöma behovet av avsättningens storlek. Investeringen ska komma hela kollektivet
tillgodo. Fonden ska tas i bruk inom en tioårsperiod och ska lösas upp i takt med att
investeringen skrivs av (det vill säga matchar avskrivningarna).
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Finansiellt mål för VA- och Avfallskollektivet
Avgiftskollektivet ska långsiktigt vara självfinansierat.
Investeringar
Alingsås kommun särskiljer investeringar utifrån flera olika perspektiv, dels om
investeringen tillfaller avgifts- eller skattekollektivet dels anledningen till att
investeringen sker.
Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet exklusive Tillväxtprogrammet ska
självfinansieras genom resultat och avskrivningar.
I normalfallet ska över- respektive underskott på investeringsbudgeten inte uppstå,
men investeringsutrymmet bör prövas vid varje central uppföljning. Generellt sker
ingen överföring till nästa års investeringsbudget.
Komponentavskrivning enligt RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar sker på nya
investeringar från och med den 1 januari 2016.

Finansiering
Medelsförvaltningen i Alingsås kommun hanteras av kommunstyrelsen.
Alingsås kommuns finansförvaltning hanteras utifrån av kommunfullmäktige antagna
riktlinjer och av kommunstyrelsen antagna anvisningar.
Alingsås kommuns centrala finansfunktion ska vara kommunens kontakt mot den
finansiella marknaden och svara för kommunens bankkontakter. Upptagande av lån
och utlåning av pengar får endast ske via den centrala finansfunktionen.
Finansiell leasing betraktas som lån.
Finansiellt handlingsutrymme
Kommunens kort- och långsiktiga betalningsförmåga ska säkerställas. Soliditeten är ett
mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av
kommunens 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 inför framtiden.
Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala bolagen bör vara oförändrad eller
öka
Central hantering av intäkter och kostnader under finansieringens ansvar
Samtliga kapitalkostnader budgeteras och redovisas centralt under finansieringen från
och med den 1 januari 2016. Överskrider enskild nämnd sin investeringsbudget med
följd att kapitalkostnaderna ökar mer än fastställd plan, ska finansieringen
kompenseras av berörd nämnd via direkt ramåterföring.
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Taxe- och avgiftsnivåer
Samtliga nämnder ska årligen säkerställa korrekt nivå på taxe- och avgiftsnivåer i
kommunen med syfte att självkostnadsprincipen ska gälla.
Finansiella mål
Sammanfattningsvis ska kommunens ekonomiska och finansiella planering präglas
av långsiktighet och god ekonomisk hushållning. Varje generation ska så långt det är
möjligt bära sina kostnader. Kommunen har utifrån ovanstående definierat följande
finansiella mål för att nå god ekonomisk hushållning ur ett helhetsperspektiv:
Kortsiktiga mål





Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet exklusive
Tillväxtprogrammet ska självfinansieras genom resultat och
avskrivningar.
Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter
och generella statsbidrag.

Långsiktiga mål



Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader
ska minska.
Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala bolagen bör vara
oförändrad eller öka
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Investeringsfördelning till nämnderna 2019-2023
Nämnd
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden

2 019
3 300
1 450
6 000

2 020
3 300
1 450
6 000

2 021
3 300
1 450
6 000

2 022
3 300
1 450
6 000

2 023
3 300
1 450
6 000

varav tidigare kultur- och fritidsnämnden
varav tidigare utbildningsnämnden

3 500
2 500

3 500
2 500

3 500
2 500

3 500
2 500

3 500
2 500

Barn- och ungdomsnämnden
Miljöskyddsnämnden
Överförmyndarnämnden
Totalt

4 100 4 700 3 900 3 900 3 900
650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 500 15 450 14 650 14 650 14 650
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Flerårsstrategi 2019-2021
Alingsås kommun

Miljöpartiet de Gröna
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Innehållsförteckning
Inledning

Grön ideologi
Ekologisk hållbarhet

3-6

Social hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet

Måluppfyllelse
Prioriterade mål
Styrindikatorer

9-16

Kontrollindikatorer

Nämndernas
huvuduppdrag

17-20

Barn- och ungdomsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljöskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och äldreomsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden

Ekonomi

Resultatbudget
Sammanställning av driftbudget

Tillväxtprogram

21

22-23

Bilaga 1

24

Bilaga 2

25
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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

Vår helhetssyn kan belysas 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.

Page 55 of 211

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

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 motståndskraft, 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, skönhetsupplevelser 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 klimatförändringen äventyrar vår framtid. Den påverkar
inte bara enskilda människors liv, utan även
den globala ekonomin och överlevnaden för
hela nationer. För att nå klimatmålen krävs att
takten i den miljötekniska utvecklingen ökar.
Den totala energi- och resursförbrukande konsumtionen måste minska till en hållbar nivå. Det
behövs en politisk omställning som underlättar
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en övergång till en mer hållbar livsstil. Genom
att resa mer miljövänligt, handla mer lokalt producerat, äta mer vegetarisk mat, energieffektivisera hemmet och konsumera färre prylar ökar
möjligheterna att leva ett gott liv inom de ramar
miljön sätter.
Försiktighetsprincipen ska vara vägledande
så att vi inte orsakar nya miljöproblem när vi
försöker lösa gamla. Decentraliserad energiproduktion, nya transportvanor och hållbara konsumtionsvanor är några exempel på åtgärder
som är en del av den omställning som vi måste
lyckas med tillsammans. Vi behöver också förbereda oss på de effekter ett förändrat klimat
redan har och kommer att få, såsom häftiga
skyfall och värmeböljor. Dessa kan i sin tur
leda till översvämningar, utslagen elektricitet,
vatten som strömmar bakåt i avloppssystem,
förorenat dricksvatten, förstörda kulturvärden,
trafikhinder, och rasrisker med mera. Klimatanpassningar behövs av fastigheter, infrastruktur
och mycket annat.
Jordbruk och skogsbruk
Jordbruket och skogsbruket behövs för att på
ett hållbart sätt försörja oss med livsmedel och
är viktiga för en god ekonomi och en levande
landsbygd.

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

I en värld med ökande befolkning är det av
stor vikt att bevara jordbruksmarken och dess
bördighet. Markpolitiken måste vara långsiktig
och goda jordbruksmarker ska skyddas från
exploatering.
Betade ängs- och hagmarker är viktiga inslag i
landskapet för att bevara den biologiska mångfalden och kunskapen om landets kulturhistoria. Det är inte rimligt att de svenska kraven
för miljön, klimatet och god djurhållning slår ut
svenskt jordbruk och i stället gynnar jordbruk
där miljökraven är lägre och djuren behandlas
sämre. Därför ska vi utjämna konkurrensen genom att upphandla lokalproducerat till offentliga kök, och genom ekonomiska styrmedel som
missgynnar livsmedel som tillverkats under
sämre villkor än vi tillåter i Sverige. Uppfyllande
av miljökvalitetsmålen och hänsynstagande till
djurens behov ska stå i fokus och produktionen
ska bidra till en hög självförsörjningsgrad på
baslivsmedel och foder.
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Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om att bygga ett
samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas
av några formella eller informella strukturer.
Alla har rätt till ekonomisk trygghet. Samhällets tjänster ska hålla en hög kvalitet och vara
tillgängliga för alla.
Samhällets utveckling måste styras av bredare
mål och mått på livskvalitet snarare än
traditionell ekonomisk tillväxt. Miljöpartiet vill ge
sådana mått en central plats i politiken. Mänskliga rättigheter kan bidra med att fylla den
sociala hållbarhetsdimensionen med
innehåll och gränsvärden. Att arbeta systematiskt med indikatorer för social hållbarhet
möjliggör att få en bild av Alingsås kommun ur
ett hållbarhetsperspektiv. Sociala hållbarhetsindikatorer omfattar bland annat områdena
folkhälsa, jämställdhet, funktionshinderfrågor,
inkludering och mänskliga rättigheter.
Vi behöver skapa ett samhälle där inte lönearbetet har ett lika stort fokus. Vi ska ge
människor möjlighet till alternativa livsstilar
som är mindre miljöbelastande. En del i det
är att ändra den normala arbetstiden och ge
människor större möjlighet att styra över arbetstiden själva. Vi vill att kommunen i ökad
grad skall ha en öppen attityd till de anställdas
önskemål om tjänstgöringsgrad och arbetstidens förläggning. Löneskillnaderna mellan
kvinnor och män skall fortsätta att minska.
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. Genom att betona livskvalitet sätter man människors behov
och önskemål i centrum.
De globala målen i Agenda 2030 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 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, inkludering
och sysselsättning för
utrikes födda
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 ca 22%
av utrikes födda är utan sysselsättning. Det är
viktigt att kommunen som arbetsgivare tar ett
större ansvar för utbildning, omskolning och
sysselsättning för dessa invånare. En misslyckad integration leder till negativa effekter på
både den sociala och den ekonomiska hållbarheten, med segregation och ökade behov av
försörjningsstöd som följd. Alingsås ska skapa
bättre förutsättningar att använda sig av introduktionsjobb, extratjänster och traineejobb och
bidra till att pressa ned arbetslösheten ytterligare. Det är viktigt att tidigarelägga inträdet
på arbetsmarknaden för såväl nyanlända som
unga. 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. 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 FN:s Barnkonvention.
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Ekonomisk hållbarhet
Om mänskligheten ska klara vår tids utmaningar i form av klimatförändringar, resursbegränsning och växande ekonomiska klyftor behövs
det en ny ekonomisk politik. En sådan måste
utgå ifrån allt det goda vi kan skapa i jämlika
samhällen som verkar inom naturens begränsningar, utifrån de livsviktiga funktioner som
upprätthålls av ekosystemen. Ständig ekonomisk tillväxt i traditionell bemärkelse är inte
möjlig på en planet med begränsade resurser.
När det ekonomiska systemet krockar med
det ekologiska systemet är det ekonomin som
måste anpassas. Det handlar om några självklara principer. Det som är bra för människor
och miljö ska vara billigt, det som är dåligt ska
vara dyrt och det som är alltför skadligt ska
förbjudas. Den ekonomiska politiken ska sträva
efter jämlikhet. Jämlikhet handlar inte om likhet
utan om att ge alla goda möjligheter utifrån
olika förutsättningar.
Ekonomi är läran om hushållning med knappa
resurser. Men i dag beter sig mänskligheten
som om jordens resurser är oändliga. Det är
ett kortsiktigt perspektiv som måste överges.
Det är dags att tänka långsiktigt i Alingsås
kommun. Det skall vi göra genom att prioritera
insatser som förebygger att kostnader uppstår.
Det skall vara ett långsiktigt och systematiskt
förändringsarbete istället för snabba budgetnedskärningar. Allt detta långsiktiga förändringsarbete kan stödjas av att införa sociala investeringsfonder och omställningsfonder. Detta
bör därför utredas och i lämplig form införas
under perioden för att underlätta omställningen
till en mer långsiktig hållbar kommun.
Det vi bygger kommer kanske att finnas i
hundra år. Vi bygger för en annan tid, ett annat
samhälle, ett hållbart samhälle. Att reinvestera
och underhålla den infrastruktur vi redan har för
att bibehålla anläggningarnas värde och funktion, är nästan alltid det minst miljöbelastande
och därmed mest hållbara. Detta skall därför
vara prioriterat vad gäller till exempel bostäder
och VA. Stadsutvecklingen skall främst ske genom nybyggnad i kollektivtrafiknära områden.
Alingsås Energi ska ha ansvar för fiberutbyggnaden i kommunen. Bolaget skall också ha ett
tydligt uppdrag att öka den lokala innovativa
energiproduktionen av förnyelsebar energi.

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

När en verksamhet inte fungerar optimalt finns
kvalitetsbristkostnader. Bakomliggande orsaker
kan vara bristande rutiner, onödig administration, otydliga uppdrag, väntetider, felaktiga
analyser eller beslutsstöd, ineffektiva system,
bristande planering, outnyttjade resurser och
mycket annat. Genom förbättringsarbetet kan
onödiga kostnader undvikas. Resultatet av den
kommunala verksamhetens förbättringsarbete
skulle enligt jämförelse med andra kommuner
kunna omfatta så mycket som ca 5 - 25 % av
omsättningen. Under första året förväntas dock
endast ett resultat på minst 0,3% av respektive
nämnd. Resultatet kan yttra sig på olika sätt i
olika delar av verksamheten.
I Bilaga 1 redovisas exempel på förbättringsarbete i andra kommuner med goda resultat.

Gröna investeringar
Kommunens arbete med att investera för ett
hållbart samhälle ska intensifieras. Vi ser behov
av omfattande investeringar för anpassningar till ett förändrat klimat, utrustning som ger
mindre klimatpåverkan, modernare teknik för
kemisk rening i reningsverken, gång- och cykelbroar i trä, lokal energiproduktion, hantering
av förorenade områden, samt inköp av mark för
skydd av känsliga naturområden.
Förbättringsarbete
Förbättringar behövs inom olika områden, det
kan till exempel gälla smartare arbetsprocesser, förenklad administration, och nya typer av
arbetslag som skapar samordningsfördelar. Vi
skapar ett belöningssystem för förbättringsarbetet. Personalen är en resurs i verksamheternas förbättringsarbete.
Vi avsätter därför 1 miljoner kronor för lönebonus till den personal som bidrar till förbättringsarbetet. Vi bedömer att ett tydligt fokus på
förbättringsarbete med koppling till lönebonus
också kan göra kommunen till en mera attraktiv arbetsgivare. Konkurrens är idag hård vad
gäller både att behålla befintlig personal och att
rekrytera ny personal inom bristyrken.
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Prioriterade mål,
styrindikatorer och
kontrollindikatorer
De prioriterade målen stakar ut den politiska färdriktningen för utvecklingen i kommunen. Målen
utgår ifrån de tre hållbarhetsperspektiven och är samtidigt mål för god ekonomisk hushållning ur
ett verksamhetsperspektiv. Utgångsvärde avser senast kända utfall, årtal anges inom (parentes).
Utgångsvärdet är avläst i Kolada den 25 oktober 2016.
De prioriterade målen är övergripande och omfattar hela kommunen. De syftar till att åstadkomma
förändring under treårsperioden. Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som är styrande
för att nå de politiska ambitionerna. Flerårsstrategin kompletteras med kontrollindikatorer som är
viktiga att följa för att veta att Alingsås kommun, både som samhälle och organisation, utvecklas
långsiktigt hållbart.

Prioriterat mål 1

Alingsås kommun leder utvecklingen mot ett
ekologiskt hållbart samhälle

•

Styrindikator: Ökad materialåtervinning
Andel (%) hushållsavfall som återvinns genom
materialåtervinning (inklusive biologisk behandling) (U07414)
Utgångsvärde: (2014) 60 %
Adresseras till: Tekniska nämnden

•

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

•
•
•
•

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 Nolhaga avloppsreningsverk
Ekologiskt odlad åkermark i kommunen,
andel % (N00403) Utgångsvärde:
(2015) 16 %
Total area formellt skyddad natur (ha),
därav i kommunal regi

Styrindikator:
Fler
resor
med
kollektivtrafik Antal resor med kollektivtrafik
(stadstrafik + landsbygdstrafik) i Alingsås
Adresseras till: Kommunstyrelsen, tekniska
nämnden, samhällsbyggnadsnämnden
Styrindikator: Mer gångfartsgator i Alingsås
centrum
Antal meter gångfartsgata
Adresseras till: Samhällsbyggnadsnämnden,
tekniska nämnden, kommunstyrelsen
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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, Tekniska nämnden
Styrindikator: Minska fossila drivmedel
Inköpt drivmedel till kommunens fordon, Bensin (l), Etanol (l), Diesel (l), Fordonsgas (kg),
El (kWh)
Adresseras till: Tekniska nämnden
Styrindikator: Fler laddstolpar i kommunen
Kommunala laddstolpar för elfordon
Adresseras till: Tekniska nämnden, Alingsås
Energi Nät AB

•

•
•
•
•
•

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
Andel närproducerad (inom Västra
Götaland) mat i kommunal verksamhet
Antal kommunala upphandlingar som
innehåller krav på miljö- och
klimathänsyn

Styrindikator: Större andel ekologisk mat
Andel (%) ekologisk mat i kommunens verksamhet (U07409)
Utgångsvärde: (2013) 19 %
Adresseras till: Barn- och ungdomsnämnden,
Utbildningsnämnden, Socialnämnden, Vårdoch äldreomsorgsnämnden
Styrindikator: Köttkonsumtionen skall
minska Kronor och mängd (kg) kött inköpt till
kommunal verksamhet per invånare och år.
Fördelat på nöt, gris, kalkon och kyckling
Adresseras till: Barn- och ungdomsnämnden,
utbildningsnämnden, socialnämnden och vårdoch äldreomsorgsnämnden
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Prioriterat mål 3

I Alingsås kommun finns goda möjligheter till
arbete och företagande
Styrindikator: Ökat medarbetarengagemang
Medarbetarengagemang, totalindex kommunen
(U00200) Utgångsvärde: (2015) 77 %
Adresseras till: Samtliga nämnder och bolag,
exklusive valnämnd och överförmyndarnämnd
Styrindikator: Andelen delade turer ska
minska Andel delade turer (egen mätning)
Adresseras till: Vård- och äldreomsorgsnämnden, socialnämnden
Styrindikator: Andelen timanställda ska
minska Andel timanställda (egen mätning)
Adresseras till: Vård- och äldreomsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och
socialnämnden
Styrindikator: Bättre arbetsmöjligheter
Medborgarnas bedömning av arbetsmöjligheterna i Alingsås kommun, Nöjd-region-index
(U40400) Utgångsvärde: (2015) 56 %
Adresseras till: Samtliga nämnder och bolag,
exklusive valnämnd och överförmyndarnämnd

Styrindikator: Kostnaderna för försörjningsstöd 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, Utbildningsnämnden
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: Socialnämnden
(För kontrollindikatorer mål 3; se nästa sida)

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
önskad tjänstgöringsgrad skall öka. Egen
mätning (%) Adresseras till: Samtliga
nämnder och bolag.
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Prioriterat mål 3

I Alingsås kommun finns goda möjligheter till
arbete och företagande

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

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) Ut
gångsvärde: (2015) 44 %
Antal nyregistrerade företag i kommunen per 1000/invånare (N00941)
Utgångsvärde: 5,4 (2015) 1000/inv
Antal kommunala upphandlingar som
innehåller krav på social hänsyn
Andel som själva väljer
sin tjänstgöringsgrad %
Antal extratjänster, uppdelat per nämnd

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
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Prioriterat mål 5

I Alingsås kommun bygger välfärden på god
service, tillgänglighet och engagerade
medarbetare
Styrindikator: Nöjda
medarbetare Nöjd-medarbetarindex (eget mått)
Adresseras till: Samtliga nämnder och bolag,
exklusive valnämnd och överförmyndarnämnd
Styrindikator: Minska
sjukfrånvaron Sjukfrånvaron (eget
mått)
Adresseras till: Samtliga nämnder och bolag,
exklusive valnämnd och överförmyndarnämnd
Styrindikator: Nöjda medborgare
Medborgarnas bedömning av kommunens
verksamheter helheten, Nöjd-medborgar-index
(U0040)
Adresseras till: Samtliga nämnder och bolag

•
•

•
•

•
•

•
Styrindikator: Bättre bemötande och
tillgänglighet
Medborgarnas bedömning av bemötande
och
tillgänglighet,
Nöjd-medborgar-index
(U00400) Utgångsvärde: (2015) 57 %
Adresseras till: Samtliga nämnder och bolag

•

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: Bättre information på
hemsidan Informationsindex kommunens
webbplats, totalt (U00415)
Utgångsvärde: (2015) 88 %
Adresseras till: Samtliga nämnder
Styrindikator: Fler digitaliseringslösningar
som skapar värde för kommuninvånarna eller
minskar kostnaderna för kommunen
Digitaliseringslösningar i kommunala verksamheter
Adresseras till: Samtliga nämnder, exklusive
valnämnd och överförmyndarnämnd
Styrindikator: Utveckling av
välfärdsteknologi inom vård- och
äldreomsorgen
Mobila enheter inom hemtjänst (antal), digitala
larm med fungerande digital larmkedja (antal),
nattkameror (antal)
Adresseras till: Vård- och äldreomsorgsnämnden
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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: Fler barn klarar
kunskapskraven i grundskolan
Andel elever (%) i åk 9 som är behöriga till ett
yrkesprogram
(N15424)
Utgångsvärde:
(2015) 89 %
Adresseras till: Barn- och ungdomsnämnden,
socialnämnden
Styrindikator: Fler ungdomar tar
examen i gymnasiet
Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning
inom 4 år, inkl. IV, andel (%) (N17404) Utgångsvärde: (2014) 79 %
Adresseras till: Utbildningsnämnden, socialnämnden
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,
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 (medelfolkmängd 15+ )
Adresseras till: Barn- och ungdomsnämnden,
utbildningsnämnden, vård- och äldreomsorgsnämnden, socialnämnden
Styrindikator: Missbruk av alkohol och
droger skall minska
Resultat av årlig drogvaneundersökning bland
skolungdomar
Antal unga under 20 år med missbruk
N35801: Boendedygn i bistånd som avser
boende/ vård för vuxna missbrukare, antal/invånare 21-64 år
Adresseras till: Socialnämnden

Styrindikator: Kostnader för placeringar av
barn och ungdomar i familjehem och HVB-hem
skall minska
Antal barn i externa HVB-hem
Antal barn i egna HVB-hem
Antal barn i familjehem
Adresseras till: Socialnämnden

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrollindikatorer
Antal genomförda barnkonsekvensanalyser inför beslut som berör barn
och unga (egen mätning)
Elevernas bedömning av trygghet i åk 5
och åk 8, andel % (U15502, U15509)
Utgångsvärde: (2015) 95 %
Utgångsvärde: (2015) 93 %
Elevernas bedömning av trivsel och
trygghet i åk 2 gymnasiet, andel %,
(GR-enkät)
Elever i åk 6 och åk 9 som uppnått
kunskapskraven i samtliga ämnen,
andel % (N15489, N15418)
Utgångsvärde: (2015) 81 %
Gymnasieelever med grundläggande
behörighet till universitet eller högskola,
andel % (N17409)
Utgångsvärde: (2014) 72 %
Antal inskrivna barn per årsarbetare,
förskolan
Antal inskrivna barn per avdelning,
förskola
Andel (%) årsarbetare med pedagogisk
högskoleutbildning, förskolan
Antal inskrivna elever per
årsarbetare, fritidshem
Antal inskrivna elever per avdelning,
fritidshem
Andel (%) årsarbetare med pedagogisk
högskoleexamen, fritidshem
Antal elever per lärare
(heltidstjänst), grundskola uppdelat
på F-3, 4-6 och 7-9
Andel (%) lärare med pedagogisk
högskoleexamen, grundskola
Andel (%) integrerade
elever, grundsärskola
Antal elever per lärare
(heltidstjänst), grundsärskola
Antal elever per lärare
(heltidstjänst), gymnasieskola
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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, tekniska nämnden, socialnämnden, vård- och äldreomsorgsnämnden,
AB Alingsåshem

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 g
enomförandeplan, hemtjänst
äldreomsorg, andel %
(U21453) Utgångsvärde: (2014)
99 %
Antalet medborgarinitiativ
(egen mätning)

Styrindikator: Fler hyresrätter
Antal färdigställda hyresrätter under året (egen
mätning)
Adresseras till: Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, AB
Alingsåshem

I Alingsås kommun utvecklar vi samhället
tillsammans

•
•

•

•
•
•

•

•

I Alingsås kommun finns attraktiva
boendemöjligheter för alla

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 fritidsnämnden
Styrindikator: Bättre fritids- och
föreningsut- bud. Medborgarnas nöjdhet med
kommunens fritids- och föreningsutbud, NöjdRegion-Index (U09408) Utgångsvärde: (2015)
67
Adresseras till: Kultur- och fritidsnämnden

•

•
•
•

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 fritidsnämnden,
Fabs AB
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Nämndernas
huvuduppdrag

till de anställda som bedriver ett framgångsrikt
förbättringsarbete.

Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden svarar för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och
grundsärskola. Verksamheterna styrs genom
skollag, förordningar och allmänna råd samt
kommunens mål och riktlinjer. Barn- och ungdomsnämndens vision är ”lust att lära”.
Verksamhetens övergripande mål är att alla
barn och elever ska nå målen för utbildningen.
Förskolan och skolan ska utgå från individuella
och lokala förutsättningar, barnen och eleverna
ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, kön och social
eller ekonomisk bakgrund.
Nämnden erhåller en särskild satsning för
förstärkning av elevhälsa för förebyggande av
psykisk ohälsa omfattande utökning av kommunbidraget med 3 miljoner kr.
Maten som serveras i verksamheten skall vara
ekologisk, närproducerad och enligt svensk
djurskyddslagstiftning.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens verksamhet är indelad i
två delar: ledningsuppdraget samt produktionsuppdraget. I ledningsuppdraget ingår ett
övergripande ansvar för hela kommunkoncernen. Styrelsen har ett övergripande ansvar
för kommunens styrmodell. Styrelsen skall ha
uppsikt över samtliga nämnders och bolags
verksamhet samt svara för koncernens och
kommunens samlade ekonomi-, finans-, personal- och planeringsverksamhet samt annan
administration. Kommunstyrelsen skall kontinuerligt utvärdera kommunkoncernens samlade
verksamhet och verka för att de gemensamma
resurserna används så effektivt som möjligt.
Styrelsen är också kommunens samordnande
och verkställande organ för markfrågor
och exploateringsverksamhet. Kommunstyrelsen ska ha en drivande och uppföljande roll
för förbättringsarbetet i hela den kommunala
verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar
för riktlinjer, processer och fördelning av den
1 miljoner kronor som avsatts för lönebonus
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Kultur- och fritidsnämnden
(inom ny nämnd)
Kultur- och fritidsnämnden är
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, civil- samhället, det
lokala föreningslivet och folkbildningsförbunden stödja, utveckla och
samverka för det goda livet. Kulturen
och idrottsrörelsen är viktiga arenor
för integration och mångfald.
Därför är 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.

sätter människans och miljöns långsiktiga
välmående i centrum.
Människor ska ges möjlighet att på ett enkelt
och konstruktivt sätt påverka kommunens utveckling. Planering av nya områden ska i första
hand ske på redan exploaterad mark. Åkermark
är en ändlig resurs som behövs för
livsmedelsproduktion, och ska därför inte
bebyggas.
Byggnation ska ske på ett yteffektivt, resurseffektivt och klimatsmart sätt.
För att möta framtiden och miljöutmaningarna
behövs omfattande investeringar i energieffektivisering av befintlig bebyggelse, i kollektivtrafik, klimatanpassning och bättre förvaltning av
ekosystemtjänster. Grönytor är viktiga för både

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. Nämnden budgetram
förstärks med 1,5 Mkr för ytterligare
en kommunekolog och en
miljöutredare.
Samhällsbyggnadsnämnden
(inom ny nämnd)
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör
kommunens uppgifter inom planoch byggnadsväsendet, samt
ansvarar för naturvårdsplanering.
Nämnden har stor betydelse för hur
markresurser inom kommunen tas i
anspråk och för hur nya
bostadsområden gestaltas.
Samhällsplaneringen ska
genomsyras av en helhetssyn som
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miljön och människors hälsa, fysisk såväl som
psykisk. Grönytor måste därför vara en naturlig
del av staden.
Människor ska med lätthet kunna röra sig till
fots och med cykel och ha tillgång till ett väl
utbyggt kollektivtrafiknät. Att bo i staden ska
innebära en frihet från att behöva bil.
En levande landsbygd erbjuder attraktiva livsmiljöer med närhet till friluftsliv och rekreation.
En utbyggd och välfungerande infrastruktur
är nödvändig för att hela kommunen ska leva.
Bredbandsutbyggnad är av avgörande betydelse för en levande landsbygd.
Socialnämnden
Socialnämnden ansvarar för kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning,
individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden ger socialnämnden 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, barns rätt
till trygga och säkra uppväxtförhållanden och
funktionshindrades rätt till insatser enligt LSS.
Socialnämndens förebyggande verksamhet är
viktig för att åstadkomma social och ekonomisk hållbarhet i kommunen.
•
•

•

•

•
•

Uppdrag till nämnden 2018 - 2020
Tidiga och förebyggande insatser
skall prioriteras.
Kommun skall bidra till Spädbarnsmottagningens fortsatta verksamhet,
tillsammans med Västra Götalandsregionen.
Inrättandet av en mottagning för unga
under 20 år med missbruk skall
påbörjas, i samverkan med Västra
Götalandsregionen.
Placeringskostnaderna för barn, unga
och missbrukare skall minska
ytterligare genom fler åtgärder i form av
egna
HVB-hem och andra insatser på
hemmaplan.
Ökad verksamhetsmässig samverkan
med andra kommuner skall främjas där
så är möjligt.
Satsningar skall göras på ökad

•

sysselsättning för flyktingar, i samverkan
med andra nämnder och externa aktörer.
Insatser för att förebygga och stödja
personer som utsatts för våld i nära
relation och hedersvåld skall ha hög
prioritet.

Tekniska nämnden (inom ny nämnd)
Tekniska nämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för trafik, parkering,
parker, lekplatser, allmän platsmark och skötsel av tätortsnära natur. Tekniska nämnden är
också huvudman för de allmänna VA-anläggningarna och för kommunens avfallshantering.
Tekniska nämnden fullgör de trafikuppgifter som
avses i 1 § lagen (1991:1675) om nämnder för
vissa trafikfrågor samt ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet.
Utbildningsnämnden (inom ny nämnd)
Utbildningsnämnden fullgör kommunens
uppgifter inom det offentliga skolväsendet för
barn, ungdom och vuxna. Nämndens uppgifter omfattar gymnasieskola och kommunal
vuxenutbildning inklusive gymnasiesärskola
och särskola för vuxna. Nämnden ansvarar
för uppdragsutbildning, svenskundervisning
för invandrare samt allmänna invandrarfrågor.
Nämnden har i de senare delarna att stödja, informera samt följa upp övriga nämnders arbete.
I dag krävs en gymnasieutbildning för att få ett
jobb och för att klara sig i ett allt mer komplext
och kunskapsintensivt samhälle. Verksamheten
ska ha en tydlig miljöprofil. Samarbetet med
grundskolan bör utvidgas för att undvika
kunskapsluckor och bättre kunna förutse
behovet av extra stöd. Nämnden ska också
samverka med övriga kommunorganisationen
och nä- ringslivet i syfte att ge eleverna insyn i
och erfarenhet av olika yrken.
Vård- och äldreomsorgsnämnden
Vård- och äldreomsorgsnämndens målgrupper
är äldre människor (över 65 år), människor med
demens, människor som behöver hemsjukvård
eller hemtjänst samt människor i livets
slutskede.
Vård- och äldreomsorgsnämnden ansvarar för
de personer över 65 år som inte är självförsörjande och som har sitt boende ordnat via
nämnden. Vård- och äldreomsorgsnämnden
fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt socialtjänstlagen, hälso- och
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sjukvårdslagen och vad som i övrigt i lag eller
annan författning sägs om socialnämnd. Vårdoch äldreomsorgsnämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lagarna om färdtjänst
och riksfärdtjänst, bostadsanpassningsbidrag,
medicin-tekniska hjälpmedel och vårdhjälpmedel.
Varje människa är utifrån sina individuella förutsättningar en resurs för vårt samhälle. Äldre
personer har erfarenheter och kunskaper, som
är viktiga att förmedla till yngre generationer.
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 honom eller henne få den plats i samhället
som han eller hon har möjlighet att ta. Gruppen äldre förväntas öka påtagligt kommande
decennier och därmed också gruppen, som
behöver stöd i hemmet, men även i särskilt
boende med tillgång till vård. Många äldre, som
är kroppsligen friska, lider ändå av ensamhet
och oro och behöver tryggare boende utan så
mycket vård.

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.
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.

Vi ska satsa på fortsatt utbyggnad av särskilt
boende, men även på ökade möjligheter till
seniorboende och så kallade trygghetsboende,
dvs lättillgängligt boende, där många kan bo
kvar betydligt längre eller livet ut och se över
möjligheter för bostadsrättsföreningar med
inriktning mot trygghetsboende kan få möjlighet att bygga gemensamhetslokaler med
intern service och omsorg. Äldreboenden ska
byggas med lättillgänglighet till trädgård eller
grönområde. Kulturutbudet på våra boenden
ska utökas i samverkan med det fria föreningslivet. Äldre skall efter förmåga och lust få delta i
sysslor vid boendet.
Allt för många äldre drabbas av näringsbrist.
Kosten bör tillagas så nära konsumenterna
som möjligt och ha hög kvalitet genom högre
andel ekologiska och närodlade råvaror än nu.
Frisk och välmående personal betyder mycket
för våra äldre. Vi ska minska sjukligheten och
öka trivseln för personal inom äldrevård och
omsorg genom att bland annat minska antal
delade turer, stödja fortsatt satsning på rätt till
heltid och möjligheterna till ökad personaltäthet. Även satsningar på fortbildning av personal i åldrandets processer och problematik.
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Ekonomi
Resultatbudget
tkr

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Verksamhetens intäkter - kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens netokostnader

-2 247 548
-62 883
-2 310 431

-2 281 289
-66 846
-2 348 135

-2 327 062
-71 082
-2 398 144

Skateintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Riktat statsbidrag fyktng
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansneto
Resultat före extraordinära poster

1 961 841
402 850
10 887
44 711
-56 274
-11 563
53 584

2 026 582
423 448
6 530
50 930
-58 286
-7 356
101 070

2 105 619
432 651
0
58 854
-73 802
-14 948
125 178

0
0
53 584

0
0
101 070

0
0
125 178

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

Sammanställning av drifbudget
Budget
2019
Vård & omsorgsnämnden
Socialnämnden
Barn & ungdomsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
varav tdigare Kultur & fritdsnämnden
varav tdigare Utbildningsnämnden
Miljöskyddsnämnden
Exploatering
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
varav tdigare Samhällsbyggnadsnämnden
varav tdigare Tekniska nämnden
Avfall
VA
Summa kommunbidrag

724 106
227 270
826 520
268 141
82 957
185 184
14 343
300
91 254
5 490
54 604
11 169
43 435
0
0
2 212 028

Plan
2020

Plan
2021
732 967
223 208
851 257
271 596
83 086
188 510
13 600
504
87 859
5 580
54 452
10 148
44 304
0
0
2 241 023

I Bilaga 2 redogörs för ekonomiska principer och vilka poster som ingår i
driftsbudgeten.
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743 546
227 672
868 282
277 028
84 748
192 280
13 362
508
88 496
5 691
54 521
9 331
45 190
0
0
2 279 107

Tillväxtprogram 2019-2028
Principer för tillväxtprogram Tillväxtprogrammet 2019-2028 utgår från genomförandet av översiktsplanens mål
ur ett tioårsperspektiv. Syftet med tillväxtprogrammet är att ta ett samlat grepp med ett kommunalt
koncernperspektiv på vilka investeringar som kommunen avser göra. Tillväxtprogrammet revideras årligen och
varje enskilt projekt ska beslutas separat innan projektet startas. Tillväxtprogrammets utgångspunkt är att
sträva efter en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.
Utveckling inom tillväxtprogrammets tioårsperiod (2019-2028)
Nedan beskrivs vilka områden Alingsås kommun tänker utveckla inom tillväxtprogrammets tioårsperiod.
Förtätningar i staden
Ett stort antal förtätningsprojekt pågår och kommer att startas i Alingsås stad. Det kan vara större projekt som
exempelvis Strandstigen, Brogården, Rektorsgatan, med flera, men också små projekt som vardera
innehåller endast ett fåtal bostäder. Totalt uppskattas att ca 800 nya bostäder kommer att byggas under
programperioden.
Stadsskogen
Parallellt med satsningen att förtäta staden är Stadsskogen det stora volymområdet för nytt
bostadsbyggande. Området öppnades upp för åtta år sedan, där kommunen investerade i en tillfartsled,
Stadsskogsgatan, samt skola och förskolor. Idag innehåller området ca 400 bostäder och ytterligare drygt
100 är under uppförande. Karaktären på området är ”stad i skog” där en medvetet mycket blandad bebyggelse anpassas till naturens villkor. Fortsatt utbyggnad innehåller ca 500 bostäder i norra delen, senare
kompletterad med ytterligare 500 bostäder i den sydligare delen. För att området i sin helhet ska få goda
kommunikationer är anläggandet av en södra stadsskogenlänk mot lokalväg och E20 nödvändig.

A+/Lyckan
I centrala Alingsås stad finns A+/Lyckan som är ett potentiellt omvandlingsområde i anslutning till Alingsås
station. I området kan eventuellt upp mot 800-900 bostäder och ca 50 000 - 60 000 kvm verksamhetsyta
byggas.
Mjörnstranden
Med Mjörnstranden finns möjlighet att skapa ett attraktivt område med satsning på strandpromenad, utökad marina, modern campingplats med restaurang, med mera. Det sker genom
antingen kommunal finansiering eller intäktsfinansiering via markförsäljningar av bostäder och
anläggningar. Eventuell byggnation vara av mindre omfattning.
Östra Ängabo
Området ligger i sydöstra Alingsås, på en höjdplatå ovanför befintliga bebyggelsen i gamla
Ängabo. Ett detaljplanarbete genomfördes under 2010-11, men lades åt sidan innan fastställelse.
De planskisser som upprättats för området innehåller en ny genomfartsgata
som utgör axeln i området och binder samman Ängabo centrum med Marydsvägen. Drygt 300
bostäder kan byggas längs denna gata inom området i en blandad bebyggelse med både
flerbostadshus närmast Ängabo Centrum och småhusbebyggelse längre upp. Korsning med väg
180 (Boråsvägen) kräver på grund av ökad trafikbelastning ombyggnad till cirkulations- plats.
Verksamhetsområden
En ny utredning ska göras över vilka möjliga verksamhetsområden som kan erbjudas i kommunen. Det är viktigt att kommunen erbjuder verksamhetsmark till näringsidkare och andra
organisationer som vill etablera sig eller utöka sin verksamhet i Alingsås. Det är också viktigt att
inte åkermark eller känslig natur tas i an- språk.
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Områden som inte ska bebyggas
Ett antal områden; Norra Bolltorp, Tomteredsfälten och Rothoffskärr kommer inte att vara föremål
för utveckling inom Tillväxtprogrammets tioårsperiod, då jordbruksmark inte ska bebyggas.
Infrastrukturinvesteringar som inte ska göras
Norra Länken och Södra Länken är investeringar som beslutats i tidigare planer. Dessa ska inte
verkställas. Någon Överdäckning av E20 ska inte heller göras.
Utveckling utanför Alingsås tätort: Bjärke och Hemsjö
De båda landsbygdsdelarna Bjärke och Hemsjö är två viktiga utvecklingsområden. De har helt olika
karaktär och behöver därför olika framtidssatsningar. Som huvudmodell gäller dock samma princip
om en robust huvudort i respektive område: Sollebrunn i norr, Ingared i söder. Här bör
huvudsatsningen ligga, av typ bostadsbyggande, kommunal service, kollektivtrafik, med mera. Med
utgångspunkt från dessa basorter kan sedan utvecklingsprojekt
breda ut sig till övriga landsbygdsdelar. I Sollebrunn planeras för minst 50 nya bostäder och i Ingared
för minst 100. Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2016 att utvecklingsplaner ska tas fram
för den norra och södra kommundelen. Utvecklingsplanerna kommer att vara viktiga styrdokument
som vägleder utvecklingen av norra och södra kommundelen.
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Bilaga 1
Exempel på
förbättringsarbete i
andra kommuner
Tranås Kommun
Socialtjänsten har gett all personal grundutbildning i förbättringsarbete, utbildat och avsatt tid
för coacher, arbetat i projektform på internat,
och arbetat med ständiga uppföljningar och utvärderingar. Resultatet har blivit bättre arbetsmiljö och trivsel, samtidigt som kostnaderna
minskat med 23% i delar av verksamheten.
Referens:
christel.esbjornsson@tranas, 014069500
Vara kommun
Kommunen har arbetat med Lean och värdeflödeskartor som hjälper till att identifiera tidsoch energitjuvar. Varje kartläggning har omfattat 8 deltagare från berörd verksamhet. Varje
kartläggning har i genomsnitt frigjort ca 28%
arbetstid inom äldrevården.
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Bilaga 2
Redogörelse för
ekonomiska principer
och poster som ingår i
driftsbudgeten
Huvudprinciper
Oförändrad skattesats.
Överskottsmål/resultat 2% enligt SKL:s rekommendation.
Resultat av förbättringsarbete på 0,3% för nämnderna (minskad uppräkning mot tidigare beslutad
ram).
Uppräkning på nämnderna är 2,0% för löneökningar och generella prisökningar.
Ytterligare medel kommer att fördelas till nämnderna för åren 2020 och 2021 i samband med
rambeslut i juni 2019.
Aktuella nämndsammanslagningar görs i i samband med årsskiftet och budgeten räknas då om
avseende detta.
Socialnämnden
Våld i nära relationer – äskande beviljas med beloppet 1,5 Mkr
Familjehemsarvoden – äskande beviljas med beloppet 2,5 Mkr
Samverkan – äskande beviljas med beloppet 1,5 Mkr
Missbruk – äskande beviljas med beloppet 1,5 Mkr
Utflytt av AME rent ekonomiskt görs inte med motivering att nämnderna inte är överens om hur mycket
budgetram som ska flyttas och möjligheten till besparing inte är säkerställd.

Vård- och äldreomsorgsnämnden
Pris- och löneökning – äskande beviljas med beloppet 1,8 Mkr
Demensplatser Ginstgården – äskande beviljas med beloppet 3,2 Mkr
Volymökning hemtjänst – äskande beviljas med beloppet 5,1 Mkr
Nytt gruppboende LSS – äskande beviljas med beloppet 8 Mkr
Underskott - tillfälliga medel beviljas med 8 Mkr 2019 och 4 Mkr 2020
Barn- och ungdomsnämnden
Volymökning – äskande beviljas med beloppet 9 Mkr
Lokaler – äskande beviljas med beloppet 1,6 Mkr
Simundervisning – äskande beviljas med beloppet 0,3 Mkr
Nya avtal – äskande beviljas med beloppet 1,0 Mkr
Elevhälsa – äskande beviljas med beloppet 3 Mkr
Olycksfallförsäkring – 0,3 Mkr, beslut får tas inom ram hos Barn- och ungdomsnämnden
Utbildningsnämnden
Volymökning – äskande beviljas med beloppet 3,5 Mkr
Feriejobb – äskande beviljas med beloppet 2,1 Mkr
Besparing 1 Mkr till följd av fortsatt årliga överskott
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Inflytt av AME rent ekonomiskt görs inte med motivering att nämnderna inte är överens om hur mycket
budgetram som ska flyttas och möjligheten till besparing inte är säkerställd.

Samhällsbyggnadsnämnden
Drift IT-system GIS – äskande beviljas med beloppet 0,2 Mkr
E bygglov – äskande beviljas med beloppet 0,2 Mkr tillfälligt 2019
Fördjupade översiktsplaner, för förtätningar i staden – äskande beviljas med beloppet 1 Mkr 2019 och
1 Mkr 2020 som tillfällig resursförstärkning
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef – äskande beviljas med beloppet 1,5 Mkr
Jämställda löner – äskande beviljas med beloppet 1,0 Mkr
Förmånsportal – äskande beviljas med beloppet 1,5 Mkr
Jurist, satsning, stöd för nämnderna vid upphandling och med miljöfrågor 0,7 Mkr
Lönebonusar för förbättringsarbete , satsning med 2 Mkr per år, tillfälliga medel
Ekologisk hållbarhet, tillfällig satsning under 3 år för att stärka detta arbete 1,5 Mkr
Social hållbarhet, tillfällig satsning under 3 år för att stärka detta arbete 1,5 Mkr
Överförmyndarnämnden
Ramökning görs med 1 Mkr från 2020
Kultur- och fritidsnämnden
Uppstartskostnader – äskande beviljas med beloppet 1,5 Mkr
Friluftskommun, 0,2 Mkr ska hanteras inom ram
Miljöskyddsnämnden
Inventering enskilda avlopp – äskande beviljas med beloppet 1 Mkr 2019, och 0,5 Mkr 2020
Förebyggande arbete inom miljöområdet (miljöutredare och kommunekolog) – äskande beviljas med
beloppet 1,5 Mkr
Kommunala naturreservat, satsning med 0,5 Mkr för utredning av gränsdragningar med mera
Förorenade områden, satsning med 0,1 Mkr 2019, med 0,3 Mkr 2020 och 0,3 Mkr 2021
God vattenstatus – handlingsplan ska fullföljas inom ram eller med externt tillförda medel, då inga
medel har äskats
Tekniska nämnden
Tillkommande ytor, gata, park – äskande beviljas med beloppet 0,3 Mkr
Underhåll vandringsleder – äskande beviljas med beloppet 0,2 Mkr
Skötsel av befintliga naturreservat, satsning med 0,3 Mkr
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Socialdemokraternas förslag till flerårsstrategi
”Socialdemokraterna är partiet som sätter det gemensammas bästa
främst. Målet med vår politik är att ge alla människor tillgång till det
goda livet och det trygga samhället. Oavsett var i livet man befinner sig
eller var i kommunen man bor ska man ges rätt till ett gott och tryggt
liv. Vi är övertygade om att samhället är starkare när vi håller ihop och
gemensamt arbetar framåt. Vi vill att Alingsås ska vara en trygg och
vacker småstad där alla människor, föreningar och företag tillåts växa
tillsammans.”
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FLERÅRSSTRATEGI FÖR
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S O C I A L D E M O K R AT E R N A S F Ö R S L AG T I L L F L E R Å RS S T RAT E G I

INLEDNING
Följande dokument utgör Socialdemokraterna förslag till flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun.
Flerårsstrategin fastslår viljeinriktningen för den kommunala verksamheten de kommande tre åren.
Viljeinriktningens ambitioner tar sig uttryck i de prioriterade målen samt de till fullmäktiges föreslagna
särskilt riktade uppdragen till nämnder, styrelser och förbund.
Socialdemokraterna befinner sig i opposition. Vårt förslag till flerårsstrategi är ett betydelsefullt verktyg
för oss att föra ut vår lokala politik och samtidigt formulera och lansera ett hållbart, sakligt och realistiskt
socialdemokratiskt alternativ till den politiska ledningens förslag.
I och med att Socialdemokraterna befinner sig i opposition framläggs inte ett ur ekonomiskt hänseende totalt
budgetförslag, men en politiskt väl genomarbetad och avvägd resultat- och driftbudget presenteras. Stor
ansträngning har emellertid ägnats åt att genom gemensamma överläggningar under den kommunala
budgetberedningen nå politisk samsyn i för kommunen avgörande investerings- och tillväxtfrågor.
Vi presenterar till följd av detta gemensamma arbete inte ett eget förslag till Tillväxtprogram med
tillhörande investeringsplan utan betraktar i stora delar Tillväxtprogrammet som ett gemensamt
styrdokument.

Prioriterade mål och indikatorer
Till de prioriterade målen kopplas indikatorer vars utfall följs upp per helår. Nämnder, bolag och förbund
ska i enlighet med kommunens styrmodell formulera åtaganden till de prioriterade målen. Åtagandena
sträcker sig över planperioden. Tillhörande nyckeltal ska på ett tydligt sätt indikera vart arbetet med
åtagandena är på väg och vara möjliga att följa upp löpande under året.

Särskilt riktade uppdrag
Kommunfullmäktiges särskilt riktade uppdrag till nämnder, bolag och förbund ska utföras under första året
i planperioden. Arbetet med uppdragen ska följas upp löpande under året och slutredovisas i samband med
årsbokslutet.
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Nuläge och framtidsförutsättningar
"Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande,
engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla." – Alingsås kommuns
vision för år 2040.

För att lyckas uppnå den gemensamt framtagna visionen för vår kommun finns det ett antal stora utmaningar
som behöver hanteras av politiken. Följande utmaningar utgår från den av kommunledningskontoret
framtagna omvärldsanalysen för mandatperioden 2019-2022.
En stor utmaning de närmsta åren är den demografiska utvecklingen. Denna innebär att allt färre ska försörja
allt fler. Den kraftiga ökningen av befolkningen i yngre och äldre åldrar är nu betydligt snabbare än den
för antalet personer i yrkesverksam ålder. Behovet av verksamhet som finansieras genom skatteintäkter ökar
därmed men skatteintäkterna ökar inte i samma takt. Denna ekvation går således inte ihop om kommunen
inte omgående påbörjar ett aktivt arbete med att möjliggöra en verksamhet med ökad eller bibehållen
kvalitet till en lägre kostnad.
Sida 2
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I takt med att fler invånare kommer i behov av kommunens tjänster ökar även behovet av personal med rätt
kompetenser; att ha en god kompetensförsörjning. Detta ställer krav på kommunen att vara en attraktiv
arbetsgivare i konkurrens med andra kommuner men även att kunna erbjuda kompetensutveckling och en
god arbetsmiljö för att behålla sin personal.
I omvärldsanalysen för mandatperioden 2019-2022 omnämns även digitalisering som en betydande
utmaning men även som en möjlighet att bemöta vissa av de övriga kommande utmaningarna i syfte att
förenkla för såväl invånare som arbetstagare. Socialdemokraterna väljer istället att omnämna det som
kvalitetsutveckling då förbättringsåtgärder inte uteslutande kan eller bör ske med digitala medel. Gällande
just digitaliseringen behöver kommunen se till att öka kompetensen bland användarna men även säkerställa
finansieringen av ny teknik.
En annan avgörande utmaning är integrationen. Kommunen behöver lyckas med integrationen för att
säkerställa en långtgående positiv effekt för samhället, både gällande kompetensförsörjningen men även
för hela samhällets välmående med mindre utanförskap. Kommunen har här ett stort ansvar gällande
utbildning samt att verka för att hjälpa nya svenskar att bli anställningsbara.
En stor utmaning som påverkar hela landet och även är mycket påtaglig i Alingsås är bostadsbristen. En på
alla plan aktiv och ambitiös bostadspolitik är en förutsättning för att öka byggandet av bostäder och
möjliggöra för alingsåsarna att få sin första bostad eller tillfället att byta bostad men även för att välkomna
nya alingsåsare till vår kommun.

Hur möter vi utmaningarna?
Av Alingsås kommun delårsbokslut 2018 framgick det att nämnderna sammantaget framförde behov inför
2019 motsvarande omkring 130 miljoner kronor, och det utöver redan fastställd uppräkning. Sett på totalen
skulle det innebära närmare 200 miljoner i ramutökning. Nämndernas framförda behov för 2019 är således
omöjliga att tillgodose i sin helhet.
Detta till trots presenterar Socialdemokraterna ett förslag till flerårsstrategi som tillgodoser huvuddelen av
de av nämnderna framförda rena volymökningarna, levererar flera riktade satsningar samt därtill lyckas
prestera ett ekonomiskt resultat som rustar oss starka inför kommande års stora utmaningar. I budgeten
anläggs ett särskilt fokus på barn och unga. Ett förstärkt arbete mot psykisk ohälsa och mobbning bland
unga samt en insats som säkerställer att samtliga berättigade ungdomar som önskar feriejobb tillförsäkras
det är två satsningar särskilt värda att framhålla.
Vi lägger fram ett förslag till flerårsstrategi som inte bara hanterar nuet utan också genom fastslagna
prioriterade mål och särskilt riktade uppdrag till nämnder och styrelser tydligt pekar ut den långsiktiga
kursen för Alingsås utveckling de kommande åren. Hur vi ska ta Alingsås framåt - tillsammans. Samtliga av
de fem betydande utmaningarna som ovan identifierats och redogjorts för - den demografiska utvecklingen
och behovet av kvalitetsutveckling, kompetensförsörjningen, integrationen och bostadsbristen – adresseras
och föreslås hanteras på olika vis i förslaget.
De otaliga utmaningarna som den demografiska utvecklingen för med sig föreslås mötas genom ett offensivt
och genomgripande arbete med kvalitetsutveckling och en god ekonomisk hushållning. Kommande års
utmaningar vad gäller kompetensförsörjning föreslås hanteras genom ett stärkt arbetsmiljöarbete och för
att möta den stora integrationsutmaningen föreslås ett än mer samordnat och allomfattande kommunalt
arbete över nämndgränserna.
För att handskas med den i nuläget kanske mest akuta utmaningen för Alingsås, bostadsbristen, föreslås i
det socialdemokratiska förslaget till flerårsstrategi ett paket av åtgärder som kan sammanfattas med de
tre orden kommunen vid rodret. Socialdemokraterna vill ta ett långsiktigt helhetsgrepp kring den kommunala
planeringen.
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För att lösa bostadsbristen krävs det att Alingsås kommun vågar styra och tydligt peka ut riktningen för en
målmedveten stadsplanering präglad av självsäkerhet, tydlighet, höga krav och allmänanda. Kommunen
kan inte inta en passiv roll; den kan inte backa, släppa taget och lämpa över planeringsansvaret på någon
annan, utan måste själv ta täten.
Vi föreslår bl.a. stärkt dialog och samverkan med bostadsmarknadens aktörer, en mer aktiv kommunal
detaljplanering, en mer ambitiös markpolitik med strategiska markförvärv, en ökad användning av
markanvisningstävlingar samt en värnad och utvecklad allmännytta som tar ett större ansvar för kommunens
utveckling. Vi föreslår också ett ökat fokus på arkitektur- och gestaltningsfrågor - helt i enlighet med Alingsås
vision 2040 - för att säkerställa att den värdefulla särart och karaktär som kännetecknar vår stad också
tillvaratas och utvecklas för framtiden.

En stark ekonomi – för en välfärd av hög kvalitet idag och imorgon
En god kommunal verksamhet kräver en stark ekonomi och en förståndig hushållning med våra resurser. En
god ekonomi är inte bara ett medel. Det är grundfundamentet för en långsiktigt god välfärd. En god
ekonomisk hushållning handlar om att hitta en samklang mellan nu och sen. Det handlar om att prestera så
mycket kvalitativ medborgarservice som möjligt för skattepengarna idag, men också om att skapa de
ekonomiska förutsättningar som också krävs för att klara morgondagen. Den kommunala verksamheten drivs
inte med vinstsyfte, men ett överskott är alltjämt nödvändigt för att långsiktigt kunna bedriva en verksamhet
av god kvalitet och för att kunna investera för framtiden. Det handlar i grunden om långsiktighet och
beredskap för det oväntade; om måsten, risker och utveckling.
Alla kommuner måste investera. Investeringar blir också allt dyrare då såväl kraven som priserna stiger med
tiden. Alingsås ligger i en av Europas snabbast växande arbetsmarknadsregioner och befolkningen tilltar i
växelverkan med jobbtillväxt och en stark innovationsförmåga. Om vår kommun ska kunna växa hållbart
måste vi föra en aktiv och sund investeringspolitik som stödjer en växande befolkning. Och då fordras också
starka ekonomiska resultat. Behovet av investeringar ökar alltmer i takt med att Alingsås blir större. I
samband med att vår kommun växer, ökar även behoven av kommunal välfärd. Ett kommunalt överskott har
som syfte att täcka denna fördyrning och ge utrymme och förutsättningar för att möta framtidens behov och
utmaningar; i huvudsak utan upplåning. Ett överskott idag öppnar alltså för bättre verksamhet imorgon. Det
är långsiktigt hållbar socialdemokratisk ekonomisk politik i praktiken.
Att en kommun ska gå med överskott fastslås i kommunallagens paragraf om det kommunala
balanskravsresultatet. Sveriges kommuner och landsting rekommenderar därtill kommunala överskott på som
lägst 2 %. Detta bör i vår mening ses som ett absolut minimikrav. I föreliggande socialdemokratiskt förslag
till flerårsstrategi budgeteras således för ett resultat för 2019 på över 3 %.
Det resultat som tydligast påvisar hur väl kommunen lyckas hushålla med sina medel är egentligen det
strukturella resultatet, dvs. det ordinarie resultatet rensat från poster av engångskaraktär. Det påvisar hur
väl kommunen lyckas ransonera de medel som erhålls i form av skatteintäkter och generella statsbidrag, och
även huruvida kommunen har en långsiktigt hållbar och sund ekonomi. Strängt taget är det sålunda just det
strukturella resultatet som på sikt bör ligga på som lägst omkring 2-3 %.
Sveriges står som ovan nämnts inför stora utmaningar i och med den demografiska utvecklingen som innebär
att allt färre ska försörja allt fler. Den kraftiga ökningen av befolkningen i yngre och äldre åldrar är nu
betydligt snabbare än den för antalet personer i yrkesverksam ålder. Därför tilltar behovet av verksamhet
mer än det som beräknas kunna finansieras genom ökad sysselsättning och därmed ökade skatteintäkter.
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Kommunens nettokostnader får således inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Då går inte ekvationen längre ihop. Arbetet med att möjliggöra bibehållen eller ökad kvalitet
till lägre kostnad är därför av mycket stor vikt. En offensiv kvalitetsutveckling med fortsatta långsiktiga
förbättringsåtgärder är helt avgörande. Varje nämnd måste stärka sin budgetföljsamhet och
ekonomistyrning samt aktivt bidra till den samordnade omställning av den kommunala verksamheten som
framöver är helt nödvändig för att fortsatt kunna säkerställa en verksamhet av hög kvalitet.
I det socialdemokratiska förslaget till flerårsstrategi erhåller också samtliga nämnder i uppdrag att
kontinuerligt arbeta med att stärka sin budgetföljsamhet och ekonomistyrning samt genom strukturerad
offensiv kvalitetsutveckling och långsiktiga förbättringsåtgärder säkerställa en god kvalitet inom sina
verksamheter och garantera en hållbar nettokostnadsutveckling. Som en styråtgärd för detta genomförs
också en minskning av den årliga uppräkningen för huvuddelen av nämnderna för löneökningar och
generella prisökningar med 0,3 % för att främja ett ökat fokus på kvalitetsutveckling.
Kommunstyrelsen får ett särskilt ledningsansvar och ges i uppdrag att aktivt arbeta med att samordna, driva
och stödja upp kvalitetsutvecklingsarbetet, och således säkerställa att den genomgripande omställning av
den kommunala verksamheten som krävs för att fortsatt leverera en välfärd av god kvalitet men till lägre
kostnad också kommer till stånd. Som ett led i detta omställningsarbete ges även kommunstyrelsen i uppdrag
att till kommande flerårsstrategiberedning arbeta fram en ny, mer långsiktigt hållbar individualiserad
modell för nämndernas årliga uppräkning som tar hänsyn till såväl nämndernas särskilda behov och
förutsättningar som kommunens övergripande ekonomiska utmaningar framöver.
Socialdemokraterna pekar tydligt ut riktningen för de kommande åren: starka resultat, en god
nettokostnadsutveckling och en hög självfinansieringsgrad – för en god kommunal verksamhet som kommer
alla till del – även i framtiden.
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NÄMNDERNAS FOKUSOMRÅDEN OCH UPPDRAG

Samtliga nämnder
Det finns otaliga områden och frågor som sträcker sig över nämndgränserna och som alla nämnder därför
behöver arbeta med och förhålla sig till. Frågor som aldrig får falla mellan stolarna, utan snarare genomsyra
samtliga nämnders arbete. Frågor så som hållbar utveckling, miljö- och klimatarbete, god ekonomisk
hushållning, arbetsmiljö, medborgardelaktighet, integrations- och trygghetsarbete.
Uppdrag
Samtliga nämnder ges i uppdrag att:
 Kontinuerligt arbeta med att stärka sin budgetföljsamhet och ekonomistyrning.

 Genom strukturerad offensiv kvalitetsutveckling och långsiktiga förbättringsåtgärder säkerställa en
god kvalitet inom verksamheten samt garantera en alltjämt hållbar nettokostnadsutveckling.
 Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska vara ledordet som praktiskt genomsyrar nämndens
verksamhet i enlighet med FN:s Globala mål och Agenda 2030.
 Genomföra insatser som på olika sätt bidrar till ökat engagemang och delaktighet bland
alingsåsarna; inte minst genom fler medborgardialogprojekt av olika slag.
 Aktivt verka för en kommunal verksamhet där heltid alltid är en rättighet och deltid en möjlighet.
 Under året identifiera möjliga arbetsmetoder som kan främja en god integration med syftet att
på sikt etablera ett mer effektivt och samordnat kommunalt integrationsarbete.
Sida 6
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens främsta verkställande organ och ansvarar för samordningen av arbetet i
alla kommunens nämnder. Styrelsen har således ett övergripande strategiskt ansvar för hela kommunens
utveckling och har ett stort ansvar för den politiska ledningen och styrningen av kommunens verksamhet, inte
minst genom att utöva uppsikt och följa upp de av kommunfullmäktige fattade besluten samt genom att
kontinuerligt på olika vis stödja de kommunala nämnderna och förvaltningarna i sina uppdrag.
Kommunstyrelsen har ett praktiskt ansvar för kommunens översiktsplanering; inklusive den strategiska
detaljplaneringen, markförsörjning- och exploateringsverksamheten samt det så betydelsefulla
övergripande strategiska miljöarbetet. Kommunstyrelsen har också ett stort ansvar för kommunens
demokratiarbete, övergripande arbetsmiljö- och personalfrågor samt det näringslivsfrämjande arbetet.
En ledstjärna för kommunstyrelsen som alltjämt ska prägla dess arbete är tanken om ekologisk, social och
ekonomisk hållbar utveckling. Den ska i allt den företar sig på olika vis verka för ett bättre och mer hållbart
Alingsås. Den ska genom sin samordnade och styrande roll visa vägen framåt. Ett ytterligare rättesnöre för
kommunstyrelsen ska vara allmänandan; det gemensammas bästa ska alltid väga tyngst och genomsyra
styrelsens arbete.
Uppdrag
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att:
 Aktivt arbeta med att samordna, driva och stödja upp arbetet med kvalitetsutveckling och
omställning av den kommunala verksamheten för att fortsatt säkerställa en verksamhet av god
kvalitet men till lägre kostnad.
 Ta ett helhetsansvar över och förbättra bostadsförsörjningen genom att; öka dialogen och
samarbeten med bostadsmarknadens aktörer, stärka samordningen inom kommunen samt bedriva
en ambitiös markpolitik med strategiska markförvärv, aktiv planläggning samt en ökad användning
av markanvisningstävlingar.
 Till kommande flerårsstrategiberedning arbeta fram en ny hållbar individualiserad modell för
nämndernas årliga uppräkning som tar hänsyn till såväl nämndernas särskilda behov och
förutsättningar som kommunens övergripande ekonomiska utmaningar.
 Säkerställa att Alingsås kommun fortsatt innehar en aktiv och ledande roll i den framtida
utvecklingen av såväl E20 som Västra Stambanan.
 Genom en strategiskt offensiv markstrategi säkra den långsiktiga tillgången på verksamhetsmark i
kommunen.
 Inrätta en kommunövergripande samordnartjänst för strategisk extern finansiering.
 Ta fram ett förslag till genomförandeplan i syfte att inom planperioden återföra de kommunala
verksamhetslokalerna i FABS AB:s fastighetsbestånd till kommunal förvaltning. Till
genomförandeplanen skall fogas en risk- och konsekvensanalys.

 Verka för en försäljning av de av FABS AB ägda näringslivsfastigheterna.
 Fortsatt verka för goda livsvillkor i hela kommunen genom att bedriva en aktiv landsbygdspolitik.
 Genomföra en 50-procentig höjning av det kommunala friskvårdsbidraget samt ett återinförande
av den kommunala 25-års gåvan.
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 Säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet stärks genom upprättandet av en
utvecklingsgaranti för kommunens medarbetare samt att arbetet med att utjämna osakliga
löneskillnader fortsätter.
 Ansvara för och hantera den egna lokalförsörjningen i egen regi samt så långt det är möjligt genom
god fastighetsförvaltning finansiera ökade lokalbehov.
 Initiera en förstudie över en eventuell utbyggnad av Alströmergymnasiet.
 Ta övergripande ansvar för återupprättandet av stadsförnyelseprojektet i Noltorp och samordna
det med kommande utveckling av Alströmergymnasiet.
 Ta ansvar för upprättandet av ett planprogram för det centrala stationsområdet i Alingsås stad
med syftet att möjliggöra en ambitiös och stadsmässig utveckling av området samt det intilliggande
området Lyckan inom en snar framtid.
 Fortsatt renodla och vässa kommunens näringslivsenhet och verka för en företagslotsande ”en-dörrin”-funktion.
 Fastställa en kommunal träbyggnadsstrategi med syftet att främja ett ökat träbyggande i hela
kommunen och således bygga vidare på Alingsås historiska trästadsidentitet.
 Återuppta det årliga upprättandet av ett kommunalt miljöbokslut.
 Framta en bevarande- och utvecklingsplan för av kommunen ägda kulturbyggnader för att främja
ökad användning och uppskattning av alingsåsarna.
 Tydliggöra gränsdragningen gällande ansvar och uppdrag mellan Kommunstyrelsen och
Samhällsbyggnadsnämnden beträffande olika stadsplaneringsprocesser.

Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden är en av kommunens största nämnder och ansvarar huvudsakligen för kommunens
hälso- och sjukvårdsuppgifter, äldreboenden, hemtjänst samt LSS-verksamhet. Nämndens verksamhet ska inte
minst präglas av respekt och lyhördhet gentemot den enskildes önskningar och behov. En god och trygg vård
och omsorg ska vara den ständiga målsättningen.
Det viktigaste måttet för verksamheten ska vara livskvalitet. Ingen ska behöva känna sig ensam; alla ska få
känna samvaro och meningsfullhet, oavsett ålder och förmåga. För att säkerställa detta krävs än mer gott
samarbete mellan kommunen och civilsamhällets många aktörer. Nämndens största tillgång är personalen,
och gedigna insatser fordras för att Alingsås kommun fortsatt ska vara en god och trygg arbetsgivare som
ger sina medarbetare goda förutsättningar att utvecklas.
Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att:
 Stärka insatser för att stödja och öka alla former av fysisk aktivitet bland äldre och arbeta än mer
med aktiv förebyggande friskvård.
 Stärka och utveckla befintliga samarbeten med civilsamhällets frivilligorganisationer samt etablera
nya samverkansformer med syftet att skapa fler mötesplatser för de äldre.
 Vidare utreda möjligheterna för att öppna upp en eller flera äldreboenderestauranger för
allmänheten för att främja socialt umgänge och motverka ensamhet.
 Genom riktade insatser säkerställa att en god kompetensförsörjning upprätthålls för att möta
framtidens behov av personal.
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Socialnämnden
Socialnämndens verksamhet är något av en välfärdens hörnpelare och innefattar bl.a. kommunens individoch familjeomsorg. Nämndens verksamhet ska framförallt präglas av hög tillgänglighet, låga trösklar och
goda, värdiga bemötanden. Det ska alltid kännas naturligt att vända sig till kommunen om man behöver
hjälp. Kommunen ska erbjuda det stöd och den hjälp människor är i behov utav.
Arbetsuppgifterna inom socialnämndens förvaltning är strikt reglerade genom lagstiftningen och sträcker sig
från det socialt förebyggande och uppsökande arbetet till myndighetsutövning mot enskild, så som
placerade barn och våld i nära relationer. Nämnden har här ett stort ansvar över styrning av verksamheten
för en hög rättssäkerhet och goda möjligheter till brukarsamverkan.
Uppdrag
Socialnämnden ges i uppdrag att:
 Ta fram nya modeller för brukarsamverkan.
 Utöka och utveckla sina samarbeten med civilsamhället och idéburna organisationer.
 Intensifiera arbetet mot våld i nära relationer.
 Med sin specifika kompetens bidra till kommunens samlade förebyggande arbete samt bedriva ett
utökat arbete mot extremism och hedersrelaterad våld.
 Utveckla arbetsformer som främjar placerade barns förhållanden; så som hälsa, skolresultat och en
trygg och kontinuerlig kontakt med sina biologiska föräldrar.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för en av kommunens äldsta och mest betydelsefulla uppgifter;
nämligen planeringen av vår gemensamma byggda miljö. Inom nämndens verksamhet och ansvarsuppgifter
finner vi huvuddelen av den kommunala stadsplaneringen: detalj- och områdesplanering,
bygglovshandläggning samt kulturmiljövård. Nämnden ansvarar också för kollektivtrafikfrågor, skötseln av
de offentliga rummen – våra vägar, torg och parker - samt den kommunala avfall och VA-verksamheten.
En socialdemokratisk stadsplanering är en stadsplanering med kommunen vid rodret. En målmedveten
stadsplanering präglad av självsäkerhet, tydlighet, höga krav och allmänanda. En stadsplanering som aldrig
gör avkall på hållbara, trygga livsmiljöer och god, vacker arkitektur samt alltid slår vakt om våra
gemensamma kulturmiljöer. En modig och bestämd men också lyhörd stadsplanering; som tar ansvar och visar
vägen framåt - för Alingsås och alingsåsarnas bästa.
Uppdrag
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att:
 Påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för Alingsås stad med tillhörande bevarande- och
utvecklingsplan för stadskärnan.
 Automatisera lämpliga delar av bygglovsprocessen genom kvalitetsutveckling och digitalisering med
syftet att effektivisera bygglovshandläggningen samt arbeta bort bygglovskön.
 Stärka och utveckla informationsgivningen till byggaktörer för att göra plan- och byggprocesserna
mer effektiva.
 Med en tydlig och ambitiös kommunal styrning genom detaljplaneringen verka för mer blandad
bebyggelse med olika boendeformer och inte minst god arkitektur och gestaltning.
 Aktivt främja hållbart byggande i hela kommunen; inte minst genom att gagna ett ökat
träbyggande.
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 Verka för en stark och proaktiv kulturmiljövård och ett aktivt värnande av kommunens kulturmiljöer
genom att nyttja möjligheten att i detaljplaner och områdesbestämmelser skydda särskilt värdefulla
kulturmiljöer och byggnader.
 Verka för en mer ren och prydlig stad genom förstärkt renhållning och underhåll av gator och torg.
 Ta fram en restaurering-, underhåll- och användningsplan för Gerdska ström samt Säveån.

Barn- och ungdomsnämnden
Barn och ungdomsnämnden ansvarar främst för kommunens förskolor och grundskolor och är således en av
för den kommunala välfärden mest betydelsefulla nämnder. Alla barn i Alingsås ska garanteras en god
uppväxt och en trygg skola. Genom ett starkt samhälle med trygga skolor blir även hemmen tryggare. I
Alingsås skolor ska alla barn lyckas – oavsett vilka föräldrar man har. Det så kallade kompensatoriska
uppdraget måste alltjämt uppfyllas och segregation motverkas. Skolan ska lyfta alla elever; alla ska ges
stöd, alla ska ges rätt till kunskap.
Uppdrag
Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att:
 Genom tillfälligt riktade medel till elevhälsan aktivt motverka mobbning och psykisk ohälsa samt
efter planperiodens slut lämna förslag på verkningsfulla framtida arbetsmetoder.
 Genomföra insatser som stödjer och ökar alla former av fysisk aktivitet med syftet att främja fysiskt
och psykiskt välbefinnande.
 Fortsatt renodla läraruppdraget; bl.a. genom att rekrytera andra professioner inom skolans
område.
 Aktivt bedriva ett normförebyggande arbete för att öka jämställdheten samt motverka kränkningar
och trakasserier.
 Genom strukturerat arbete säkerställa att skolmiljöerna i Alingsås är helt giftfria.
 Utveckla vidare arbetsformer som tillvaratar skolbibliotekens potential som pedagogisk resurs.
 Teckna en olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar inom verksamheten som gäller dygnet
runt och finansiera denna inom given ram.

Kultur - och utbildningsnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden har ett stort ansvarsområde som innefattar såväl Alströmergymnasiet,
Campus Alingsås, integrationsavdelningen och arbetsmarknadsenheten, som kommunens samlade kultur- och
fritidsverksamhet; med bl.a. bibliotek, museum, badhus och ishall samt de så betydelsefulla
besöksnäringsfrågorna. Det goda samhället byggs av människors samlade kunskap och kompetens. Därför
ska alla alingsåsare ha rätt till en god, trygg och berikande utbildning, på så väl gymnasial som
eftergymnasial nivå. I dagens samhälle då gymnasiebetyg alltmer kommit att utgöra en naturlig
vattendelare på arbetsmarknaden, är det av allt större vikt att varje ung alingsåsare lyckas erhålla
gymnasiekompetens. Utbildningen i Alingsås ska därtill inte bara utbilda elever, utan fostra goda
demokratiska medborgare och medmänniskor. Alströmergymnasiet ska fortsatt vara det självklara valet för
alingsåsarna och Alingsås ska även vara en naturlig hemvist för högskolestuderande.
I Alingsås ska även alla ges rätt till ett rikt kultur- och fritidsliv. Kulturen har ett omistligt värde och är
grundläggande för samhällets utveckling. Kommunen har därför ett stort ansvar för att slå vakt om den och
att främja den. Inte minst vårt bibliotek och museum är betydelsefulla allmänna institutioner som aktivt måste
värnas och fortsatt utvecklas. En aktiv fritid skapar mervärde på flera nivåer, och kommunen ska alltid bidra
till att skapa goda förutsättningar för människor att på olika vis aktivera sig.
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Utbildnings- och kulturnämnden har också ett ansvar för dialogen och samverkan med kommunens omkring
350 föreningar. Föreningslivets betydelse för samhället får aldrig underskattas – det är föreningarna som
rustar kommunen stark. Föreningslivet är det sociala kitt som håller ihop lokalsamhället. Nämnden har således
ett stort ansvar för att bedriva en välsinnad dialog och ambitiös samverkan med dessa; för ett rikt och
tillgängligt kultur- och fritidsliv – för alla alingsåsare.
Uppdrag
Inom kulturområdet ges Kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att:
 Utveckla modeller för ökad samnyttjning av kommunala lokaler i syfte att skapa bättre
förutsättningar för det lokala föreningslivet att hitta lämpliga samlings- och verksamhetslokaler i
hela kommunen.
 Initiera en levandegörande utveckling av Nolhaga slott och park i aktiv samverkan med
föreningslivet.
 Utveckla sin museiverksamhet med fler lokalhistoriska utställningar och en utökad samverkan med
föreningslivet och kommunens skolor.
 Undersöka förutsättningarna för att inrätta en Föreningsråd; för bättre dialog och samverkan mellan
kommun och föreningsliv, samt upprätta en enkät för att mäta föreningslivsklimatet.
 Under år 2019 säkerställa att man år 2020 och framåt kan subventionera skolklassers entréavgifter
till Nolhaga Parkbad.
 I enlighet med tidigare fattat fullmäktigebeslut arbeta fram en friluftsplan för Alingsås kommun.

Inom utbildningsområdet ges Kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att:
 Genomföra en satsning som säkerställer att samtliga berättigade ungdomar som önskar feriejobb
tillförsäkras det.
 Verka för ett ökat fokus på skolans demokratiska uppdrag.
 Fortsatt renodla läraruppdraget; bl.a. genom att rekrytera andra professioner inom skolans
område.
 Etablera och utveckla samverkansmodeller med det privata näringslivet; förslagsvis genom
lärlingssystem, samt upprätta samarbeten med universitet och högskolor.

Miljöskyddsnämnden
Alingsås kommuns miljöskyddsnämnd ska vara en miljönämnd i ordets rätta bemärkelse. Den ska ansvara för
såväl praktisk livsmedeltillsyn, hälsoskydd, och miljötillsyn som naturvård och praktisk miljöplanering. En god
miljö är en nödvändighet – en förutsättning – för ett gott och hållbart samhälle. Nämndens verksamhet ska
kännetecknas av goda bemötanden, tydlighet och allmänanda. Ett särskilt fokus ska läggas på utökad
informationsspridning och samverkan. Kommunens naturvårdande insatser ska också givas särskild
uppmärksamhet.
Uppdrag
Miljöskyddsnämnden ges i uppdrag att:
 Arbeta fram en kommunal handlingsplan för extremväder.
 Fortsatt arbeta med att inventera enskilda avlopp med syftet att höja vattenkvaliteten i kommunens
sjöar och vattendrag.
 Påbörja verkställandet av den av kommunfullmäktige antagna handlingsplanen för inventering och
hantering av förorenad mark.
 Fortsatt utreda förutsättningarna att bilda ett naturreservat i Ekåsaryd.
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 Initiera ett strukturerat arbete mot plastanvändning i hela kommunen med målsättningen att Alingsås
ska bli en helt plastfri kommun.
 Fortsatt arbeta med att verkställa den kommunala handlingsplanen för god vattenstatus i Alingsås
kommun.

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. Ett stort ansvar åligger överförmyndarnämnden att
säkerställa att samtliga gode män erhåller god och för uppdraget erforderlig utbildning.
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PRIORITERADE MÅL OCH INDIKATORER

De prioriterade målen är övergripande och omfattar hela kommunen. De syftar till att åstadkomma
förändring under planperioden. Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som är styrande för att nå
de politiska ambitionerna.

MÅL 1 - Alingsås kommun leder utvecklingen mot ett ekologiskt hållbar t
samhälle
 Den samlade materialåtervinningen i kommunen ska öka.
 Vattenkvaliteten i kommunens sjöar ska öka.
 Antalet resor med kollektivtrafik inom kommunen ska öka.
 Antalet färdigställda bostadshus i trä ska öka.
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MÅL 2 - Alingsås kommuns organisation är miljö - och klimatsmar t och
på sikt fossilbränslefri
 Den förnybara energiproduktionen i kommunal regi ska öka.
 Andelen inköpt fossilt drivmedel till kommunens fordon ska minska.
 Antalet kommunala laddstolpar för elfordon ska öka.
 Andelen ekologisk mat i kommunens verksamhet ska öka.
 Köttkonsumtionen inom de kommunala verksamheterna ska minska.

MÅL 3 - I Alingsås kommun finns goda möjligheter till arbete och
företagande
 Medarbetarengagemanget inom kommunens verksamheter skall öka.
 Andelen delade turer ska minska.
 Andelen timanställda ska minska.
 Medborgarnas bedömning av arbetsmöjligheterna i Alingsås kommun ska förbättras.
 Den kommunala servicen till företagare ska förbättras.
 Företagarnas omdöme av företagsklimatet i kommunen ska förbättras.

MÅL 4 - I Alingsås kommun använder vi resurserna effektivt för
ekonomisk hållbarhet
 Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
 Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet exklusive Tillväxtprogrammet ska självfinansieras
genom resultat och avskrivningar.
 Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.
 Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska minska.
 Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala bolagen bör vara oförändrad eller öka.

MÅL 5 - I Alingsås kommun bygger välfärden på god service,
tillgänglighet och engagerade medarbetare
 Nöjd-medarbetar-index ska höjas.
 Sjukfrånvaron i de kommunala verksamheterna ska minska.
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 Medborgarnas bedömning av den kommunala verksamhetens kvalitet i sin helhet ska förbättras.
 Medborgarnas bedömning av kommunens bemötande och tillgänglighet ska förbättras.
 Informationsindexet för kommunens webbplats ska bli bättre.
 Antalet digitaliseringslösningar som skapar värde för kommuninvånarna och/eller minskar
kostnaderna för kommunen ska öka.

MÅL 6 - I Alingsås kommun kan alla växa och leva i en trygg och
utvecklande miljö
 Medborgarnas bedömning av tryggheten i Alingsås kommun ska förbättras.
 Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram ska öka.
 Andelen gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år ska öka.
 Elevernas nöjdhet med skolan i sin helhet ska öka.
 Andel invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande kommun ska minska.

MÅL 7 - I Alingsås kommun utvecklar vi s amhället tillsammans
 Medborgarnas bedömning av möjligheterna till påverkan i kommunen skall öka.

MÅL 8 - I Alingsås kommun finns attraktiva boendemöjligheter för alla
 Medborgarnas nöjdhet med bostäder i kommunen ska öka.
 Antal färdigställda hyresrätter under året ska öka.
 Medborgarnas tillgång till bredband ska öka.

MÅL 9 - I Alingsås kommun finns ett rikt och stimulerande kultur -, idrottsoch föreningsliv
 Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet ska öka.
 Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud ska öka.
 Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska öka.
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RESULTATBUDGET

SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGSPLAN 2019-2023
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SAMMANSTÄLLNING AV DRIFTBUDGET
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-14

§ 216 2018.014 KS

Bredbandsstrategi
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25:e november 2015,§ 184 att en bredbandsstrategi
skulle tas fram för Alingsås kommun. I Alingsås kommuns E-strategi antagen av
kommunfullmäktige 25:e november 2015, § 180 beskrivs att en god digital infrastruktur är
grundstommen i utvecklingen till ett väl fungerande digitalt samhälle.
Bredbandsstrategin visar hur Alingsås kommun ska nå uppsatta mål kring bredband så att
alla delar av kommunen och alla kommuninvånare ska bli inkluderade och därmed kunna dra
nytta av den digitala utvecklingen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 november 2018 lämnat följande yttrande:
Behovet av en kvalitativ digital infrastruktur driver bredbandsutvecklingen både i Alingsås
och nationellt. Nedläggningen av den analoga kopparbaserade infrastrukturen har påbörjats.
Alingsås kommuns bredbandsmål för perioden 2018 – 2025 är:
 Alla hushåll och företag i Alingsås kommun bör senast 2020 erbjudas möjlighet att
ansluta sig till bredband om minst 100 Mbit/s.


År 2020 bör 95 procent av hushåll och arbetsställen i Alingsås kommun ha tillgång till
hög bandbred om minst 100 Mbit/s



År 2023 bör hela Alingsås ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.



År 2025 bör minst 98 procent av hushåll och arbetsställen i Alingsås kommun ha
tillgång till hög bandbredd om minst 1 Gbit/s.

Med dessa mål ansluter sig Alingsås kommun till den nationella bredbandsstrategin.
Efter en analys av olika vägval bedöms en fortsatt utbyggnad av bredband på
marknadsmässiga villkor vara den mest effektiva metoden utifrån förutsättningarna på
bredbandsmarknaden.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Bredbandsstrategin för Alingsås kommun antas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page
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Utdragsbestyrkande

Bilaga - Bredbandsstrategi för Alingsås kommun,
Nulägesanalys och kartläggning
Inledning
Alingsås Energi AB, helägt av Alingsås kommun, har byggt fibernät under ett antal
år i Alingsås centralort och i vissa landsbygdsdelar av kommunen. Under 2019
beräknas att samtliga fastighetsägare som idag inte är anslutna i Alingsås centralort
har fått erbjudande om fiberanslutning.
I norra delen av kommunen bygger Bjärke Energi, ett medlemsägt energibolag,
fibernät och erbjuder slutkunder fiberanslutning i samband med att man bygger
elnät.
I delar av den södra kommundelen är operatören IP-Only aktiv med erbjudande till
hushållen.
Både Bjärke Energi och Alingsås Energi anlitar kommunikationsoperatören Zitius för
samlade slutkundserbjudanden från tjänsteleverantörer av Internet, TV och telefoni.
Andra aktörer som erbjuder fiberanslutning är Telia och Bredbandsbolaget.
Knappt 2400 hushåll och arbetsställen på landsbygden är bidragsberättigade. Stöd
kan utgå för fiberanslutning av telestationer som saknar fiber. En övergripande
beräkning1 har genomförts gällande att förtäta och förlägga nytt fibernät till ca 9 000
hushåll som ännu inte har tillgång till fiber. Den landar på 290 miljoner kronor i
investeringar. Sedan beräkningen gjordes har viss utbyggnad genomförts så
kostnaden förväntas bli lägre.
Konkurrensen om hushållen ökar på bredbandsmarknaden i takt med att fler hushåll
får bredband och färre återstår att ansluta. Marknadens vilja att bygga även på
landbygd har ökat även om kostnaderna är högre än i tätort. Dock finns det hushåll
på landsbygd där det inte kommer att vara marknadsmässigt ekonomiskt möjligt att
bygga bredband, här krävs det på sikt någon form av ekonomiskt stöd från
samhället alternativt en annan teknisk lösning.
Nulägesanalys och kartläggning har på kommunledningskontorets uppdrag
genomförts av WSP i samverkan med Alingsås Energi.

Bredbandsutbyggnaden i Sverige
Bredbandsutbyggnaden i Sverige har genomgått en fasvis utveckling. Först ut var
det uppringda modemet där användare ringde upp en modempool för anslutning till
internet. Denna tjänst fanns tillgänglig om användaren hade ett fast
telefoniabonnemang men tekniken satte gränser för effektiviteten – max 0,05 Mbit/s
Genomfördes under 2017 på kommunledningskontorets uppdrag av WSP i samverkan med Alingsås
Energi baserad på data 2015/2016
1

Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Rådhuset, Stora torget
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-61 67 30
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var möjligt att överföra. I slutet av 90-talet och i början av 00-talet byggdes ADSLnäten ut. ADSL är en teknik som använder de kopparnät som även telefoninätet
använder. ADSL har byggts ut till en mycket stor del av Sveriges hushåll. Tekniken
medger dataöverföring på hastigheter på upp till ca 50 Mbit/s. Ägaren av
kopparnäten (Telia) har påbörjat en nedmontering av kopparnäten och inom en 10årsperiod kommer stora delar av dessa att vara raserade. Sedan slutet av 00-talet
pågår en fiberutbyggnad av storformat i Sverige, där kommuner/stadsnät och
operatörer bygger fiber till villor, flerfamiljshus och företag.
Nöjesnät som möjliggörare för välfärdstjänster
Utbyggnaden av bredbandsnäten i Sverige har i första hand varit drivet av
hushållens och operatörernas investeringsvilja. Genom att hushållen haft en hög
efterfrågan på och betalningsvilja för effektiva bredbandstjänster, har operatörerna
och stadsnäten drivit stora mängder kapital in i fiberutbyggnaden. De efterfrågade
tjänsterna från hushållen har i huvudsak varit ”triple play-baserade”, dvs. de tre
tjänsterna internet, tv och telefoni.
Framåt är förväntningarna att bredbandsnäten i allt större utsträckning används för
digitala nyttotjänster parallellt med nöjestjänster. På så sätt har nöjesnäten varit en
möjliggörare för digitaliserad offentlig välfärdsproduktion, utveckling av företagande
och för att kunna främja en hållbar utveckling – vård och omsorgstjänster, säkerhet,
offentliga tjänster och medborgarens tillträde till den offentliga arenan.
Mognadsgraden bland aktörerna är dock fortfarande låg: det saknas affärsmodeller,
teknisk standardisering och branschpraxis vilket gör att utvecklingen fortfarande går
långsamt, trots att såväl privata som offentliga aktörer diskuterar digitalisering och
produktions av digitaliserade tjänster genom bredbandsnät i allt större utsträckning.
Erfarenheter2 från Danmark, Sverige och Finland att ett antal fokusområden
behöver genomarbetas för att utvecklingen inom området ska ta fart:
1. Stöd utbyggnaden av fibernät till hemmen3
2. Främja operatörsneutralitet
3. Definiera en ekonomiskt hållbar affärsmodell för hemvårdstjänster
4. Förbered organisatoriska förändringar och utbildningsprogram
5. Definiera en specifik digital tjänsteklass inklusive nätverkskrav
6. Standardisera den tekniska plattformen
En absolut grundförutsättning för att det offentliga ska kunna använda
bredbandsnäten för framtida produktion av digitaliserade nyttotjänster är att
utbyggnaden når så många som möjligt. Målsättningen för det offentliga Sverige
kommer därför vara att utbyggnaden ska ske till så många som är ekonomiskt
försvarbart att koppla upp – väldigt nära 100 procent i praktiken.
Vägval för utbyggnad av bredband
Kommunerna i Sverige tillämpar flera olika förhållningssätt i hur man driver och
utvecklar bredbandsområdet. Syftet med att bedriva en bredbandsverksamhet
varierar också. En del driver verksamheten primärt för att säkerställa att bredband
2
3

Rapport från EU-finansierade projektet Connected-to-Health
Fibre to the home (FTTH)
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verkligen byggs ut, även i mer perifera områden, andra fäster blicken på framtiden
och menar att en ökad digitalisering av samhällstjänster kräver en digital ryggrad
som bara samhället kan ta ett fullt ansvar för. Spännvidden är stor.

Olika kommuners val av utbyggnadsstrategi
Olika kommuner gör också olika val i hur de bedömer att de bäst kan hantera
utbyggnaden för att belasta den kommunala budgeten i så liten utsträckning som
möjligt. En del kommuner tycker att de gör mest nytta som infrastrukturägare och
väljer att stanna på denna nivå i värdekedjan. Andra menar att de måste inkludera
en större del av värdekedjan för att få rätt förutsättningar för ekonomi i affären.
Dessa blir i allmänhet då egen kommunikationsoperatör och omfattar då ca 2/3 av
affärens totala omsättning (dvs. både rollen som nätägare och
kommunikationsoperatör i den öppna modellen). En del kommuner väljer att
samverka med omkringliggande kommuner (regional samverkan) för att få bättre
ekonomiska förutsättningar för sin nätutbyggnad.
Marknaden ansvarar för utbyggnaden
Att förlita sig på att marknadens aktörer löser utbyggnaden i kommunen kan vara
riskfyllt då en marknadsaktör första hand drivs av två faktorer
•

•

Att ansluta så många kunder som möjligt. Detta skapar en faktisk
anläggningstillgång för aktören och en potentiell intäkt och därmed
bygger ett finansiellt värde för denne.
Värdet på anläggningstillgången är också kopplad till lönsamheten.
Ju bättre lönsamt, desto högre värde.

Marknadsaktörerna tenderar därför att skjuta över finansieringsansvaret på den
enskilde kunden. Om inte tillräcklig lönsamhet kan uppnås i ett utbyggnadsprojekt,
är sannolikheten låg att detta projekt genomförs. Detta kan marknadsaktören styra
genom att sätta anslutningskostnaden orimligt högt för den enskilde kunden i
områden med sämre lönsamhet. Marknadsaktören tenderar därför att främst
fokusera sin utbyggnad på de mest lönsamma projekten, med relativt hög risk för att
de mindre lönsamma områdena inte byggs ut.
Ett sätt för en kommun att garantera en utbyggnad i detta scenario är genom ett
samverkansavtal ställa krav på att utbyggnad även sker i områden med sämre
lönsamhet, utan att anslutningskostnaden för den enskilde kunden blir orimligt hög.
Det finns idag inga kända exempel på en sådan utformning i ett avtal mellan en
kommun och en marknadsaktör där utbyggnad faktiskt garanteras.
En annan nackdel med denna modell är att det är svårt att skifta strategi och istället
ta ett eget kommunalt ansvar om man märker att inslagen väg fungerar dåligt. Om
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marknadsaktören redan etablerat fiber i de mest lönsamma områdena, blir det
mycket dyrt för kommunen att bygga ut i resterande områden. Man har då sällan ett
grundnät att utgå ifrån. Den största fördelen med att överlåta
bredbandsutbyggnaden på marknadsaktörerna är att kommunen själv inte behöver
finansiera en utbyggnad. Även om affären för en kommun troligtvis långsiktigt är
god, finns det alltid en risk förknippad med den. En annan fördel är att det är juridiskt
oantastligt att överlåta på marknaden att genomföra fiberetableringen.
Risken är dock fortfarande att den aldrig blir av eller enbart i de lönsammare
tätorterna.
Kommunen ansvarar för utbyggnaden
Många kommuner menar att de själva måste ta ansvar för utbyggnaden av fibernät,
oftast drivet av ett upplevt ointresse alternativt sporadiskt intresse av fiberetablering
från marknaden. Fördelarna med detta är att kommunen själv har kontroll över att
utbyggnad faktiskt sker samt att man kan styra driftsäkerheten i nätet. Man bygger
då också upp en egen anläggning och affär som i ett senare skede kan avyttras i det
fall man vill skifta strategi. Det krävs en tydlig styrning och uppföljning av
verksamheten. En kompetent huvudman behövs för att kunna göra affären lönsam
och verksamheten effektiv.
En utmaning är att kommunen måste allokera medel och resurser för något som av
vissa i dagsläget kan uppfattas som en ickekommunal angelägenhet. Även om
affären i många fall långsiktigt bär sig självt, måste ändå en grundläggande
finansiering göras.
Landsbygd
Som en del av att uppnå den Digitala agendan satsar regeringen 4,25 miljarder
kronor på bredbandsutbyggnad på landsbygden för perioden 2014-2020. Stödet
hanteras av Länsstyrelserna och styrs av Jordbruksverket inom
Landsbygdsprogrammet. I Västra Götalands län finns totalt 540 miljoner kronor
avsatta i stödmedel där stödprocenten är 40 procent av investeringskostnaden,
resterande 60 procent ska täckas av privata medel.
Genom landsbygdsprogrammet kan byalag, ideella och ekonomiska föreningar,
operatörer, organisationer och kommuner söka stöd för att anlägga bredband i
områden där utbyggnad inte sker på ren kommersiell grund och där det inte finns
NGA-nät4 i området som söker stöd.
Marknadsaktörers roll på landsbygden
Under den pågående stödperioden har operatörernas roll, och intresse, för
fiberetablering på landsbygden ökat avsevärt. Många av de stödfinansierade
projekten på landsbygden har marknadsaktörer och stadsnät ansökt och beviljats
stöd för. Det är även många byalag som väljer att överlåta sitt stöd till operatör för
genomförande av projekten och uppföljande av regelverket som kommer med
stödet. Anledningen till detta är att de projekt som prioriteras för stöd idag är så pass
stora geografiskt och ekonomiskt att det är svårt för ett byalag att genomföra.
Byalagen är generellt sett dessutom inte intresserade av att äga och förvalta ett
fibernät. För att kunna etablera och förvalta fibernäten krävs att man har
branscherfarenhet och en etablerad organisation vilket byalag ofta saknar och
4NGA-nät

betyder Nya Generationens Access-nät och med det menas bredbandsnät med hög
överföringshastighet (http://bredbandskartan.pts.se/Om-bredbandskartan/Definitioner/)
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därmed ser det som en stor risk att stå som projektägare. De områden som beviljas
stöd har också en hög intressegrad, ofta uppåt 90-95 procent, vilket har stor
betydelse för om operatörerna vill genomföra projektet eller inte. Vissa operatörer
väljer att bygga utan stöd på landsbygden, detta kan ske i samråd med en förening
eller att kommunen går in och bidrar för att öka intresset för att bygga på
landsbygden.
Hushåll och arbetsställen
Alingsås kommun består av ca 18 100 hushåll och 4100 arbetsställen, varav 16 100
hushåll och 2 900 arbetsställen ligger i tätort/småort och 2 000 hushåll och 1200
arbetsställen ligger på landsbygd5. Alingsås har en större andel som bor på
landsbygd 11 procent jämfört med rikssnittet 9 procent. En större andel bor i
småhus 54 procent jämfört med rikssnittet 44 procent. Alingsåshem med sina 3 300
lägenheter motsvarar ca 41 procent av lägenhetsbeståndet i flerfamiljshus.
Tillgång till bredband i Alingsås
Enligt 2017 års PTS-mätning6, som publicerades i mars 2018, är tillgången till
bredband i Alingsås kommun för hushåll 65 procent och för arbetsställen 52 procent.
Skillnaden mellan tätort och ej tätort är betydande. Av hushållen i tätort har 71
procent tillgång till hastigheter om minst 100 Mbit/s och på ej tätort är det endast 13
procent. För arbetsställen är siffrorna 63 respektive 19 procent.
100 procent av hushållen och arbetsställena har tillgång till bredband upp till 10
Mbit/s, i huvudsak genom ADSL. Problematiskt är att ADSL stängs ner när Telia
väljer att stänga ner kopparnätet, vilket innebär att flera hushåll och arbetsställen, i
synnerhet på landsbygd kommer stå utan uppkoppling. Telia har aviserat att
telestationerna Knutstorp, Kvarnabo , Lo och Skogsbygden läggs ned i september
2019. Kopparnätet kommer på sikt att läggas ner och ersättas med antingen mobilaeller fiberbaserade nät. I tabellen nedan redovisas PTS siffror för bredband.

Totalt
Tätort, småort Ej tätort, ej småort
ArbetsArbetsArbetsHushåll ställen Hushåll ställen Hushåll ställen
Tillgång 1Gbit = Fiber

76%

63%

83%

77%

17%

22%

76%

63%

83%

77%

17%

22%

hastighet)

65%

52%

71%

63%

13%

19%

Tillgång 30 Mbit/s

86%

78%

95%

91%

34%

38%

Tillgång till 10 Mbit/s

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(i absolut närhet)7

Tillgång 100 Mbit/s
(i absolut närhet)

Tillgång 100 Mbit/s (faktiskt

FIGUR 1 - TILLGÅNG TILL BREDBAND I ALINGSÅS KOMMUN ÅR 2017 (PTS, MARS 2018)
2016 års data
PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017 – En geografisk översikt av tillgången till
bredband och mobiltelefoni i Sverige
7 PTS:s definition ”IT-infrastruktur i absoluta närheten som medger en sådan bithastighet” är ny för
2017.
5
6
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FÖRVÄNTAD BREDBANDSUTVECKLING I ALINGSÅS KOMMUN
Målet 2020 att 95 procent av hushåll och arbetsställen ska tillgång till minst 100
Mbit/s beräknas uppnås först 2024 med hittillsvarande takt för fiberutbyggnaden8.

FIGUR 2 - TILLGÅNG TILL 100 MBIT/S I ALINGSÅS KOMMUN
Bredbandsaktörer i Alingsås kommun
I Alingsås kommun arbetar främst två bolag med bredbandsutbyggnad, Alingsås
Energi och Bjärke Energi. Utöver dessa är IP-Only, Telia och Bredbandsbolaget
aktiva.
Alingsås Energi
Alingsås Energi AB, helägt av Alingsås kommun, har byggt fibernät under ett antal
år. Man har anslutit Alingsås kommuns förvaltningar, Alingsåshems fastigheter, villor
och företag. Alingsås Energis planer omfattar i dagsläget Alingsås centralort och
delar av södra delarna i kommunen, både tätort och landsbygd.
Man har kopplat ihop nätet med de norra kommundelarna i Bjärke och når tätorter;
Kvarnabo, Gräfsnäs, Sollebrunn och Stora Mellby och Gendalen. I samband med
utbyggnaden av E20 lades det även ner tomrör för fiber söderöver mot Västra
Bodarna, Hemsjö och Ingared.
Kommunikationsoperatören Zitius anlitas för samlade slutkundserbjudanden från
tjänsteleverantörer av Internet, tv och telefoni.
Bjärke Energi
Bjärke Energi är ett medlemsägt energibolag som anlägger fibernät i norra delarna
av kommunen och erbjuder slutkunder fiberanslutning i samband med att man
lägger ner elnätet i marken. Kommunikationsoperatören Zitius anlitas för samlade
slutkundserbjudanden från tjänsteleverantörer av Internet, tv och telefoni.

8

Baserat på data från 2015-2016
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Kommersiella operatörer
De operatörer som idag erbjuder fiberanslutning av fastigheter är IP-Only, Telia och
Bredbandsbolaget.
Fiberföreningar
Ömmern-Östra Nedsjöns fiberförening är aktiv i den östra kommundelen.
Kabel-tv med returaktivering: Com Hem och Telenor
Inom kommunen agerar Com Hem och Telenor som levererar bredband över
returaktiverat kabel-tv nät. Det är ca 22 procent av hushållen som har tillgång till
bredband över denna teknik.9
Nätkartläggning i Alingsås kommun
Underlaget för kartläggningen av nuläget är tillgänglig data från bl.a. folkbokförda
hushåll, fiberanslutna byggnader enligt PTS10 och fiberinfrastruktur11 från Alingsås
Energi.
Kartläggning – metod
Underlag för kartläggningen av nuläget är tillgänglig data (bl.a. folkbokförda hushåll,
fiberanslutna byggnader enligt PTS, fiberinfrastruktur12 från Alingsås Energi) till ett
GIS-verktyg. Nätberäkningar utfördes vilka ligger till grund för en
kostnadssammanställning.
Nätberäkningar
Beräkningen av nät utfördes enligt följande metod:
1. Importering av data om folkbokförda hushåll (från Statens
personadressregister) i form av punkter.
2. Ett nät beräknades längs vägar och anslöts till varje folkbokfört hushåll (en
anslutning per adress), detta är grunden för investeringskostnaden för att
anlägga ett helt nytt nät.
3. Importering av data från PTS som visar vilka adresser som har tillgång till
fiber, samt import av fiberinfrastruktur från Alingsås Energi.
4. Data från punkt 3 användes för att bedöma vilka områden som redan har
tillgång fiber i sådan utsträckning att vidare förtätning är orealistisk. Dessa
områden togs bort ur beräkningen.
5. De områden som blev kvar är de områden som används för summering av
investeringskostnaden för fiberbyggnation.
I Alingsås tätort gjordes även en geografisk jämförelse mellan det beräknade nya
nätet (se lista ovan) och det nät som Alingsås Energi redan har i området.
Skillnaden mellan totalt nytt nät och befintligt nät blir det som vi kallar förtätning
(alltså det nät som krävs för att ansluta resterande hushåll). Det är en grov
generalisering då det är svårt att veta exakt vilka delar av befintlig fiberinfrastruktur

År 2017
Fiberanslutna byggnader enligt PTS är baserad på 2015 års bredbandskartläggning.
11 Fiberkablar, kanalisation, brunnar, skåp osv
12 Fiberkablar, kanalisation, brunnar, skåp osv
9

10
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som kan återanvändas i syfte att förtäta. Det ger dock en ungefärlig uppskattning av
kvarvarande investering.
Denna beräkning av förtätning var svår att göra i övriga delar av kommunen då det
antingen inte fanns detaljerade kartor för nätet (norra kommunen - andra aktörer än
Alingsås Energi) eller inte fanns något utbyggt nät (större delar av södra
kommunen). Dessa övriga områden har istället bedömts att antingen ha tillgång till
fiber eller inte (baserat på resonemang i punkt 3-4 i lista ovan). Se resultatet i Figur
3.
Data från PTS
Tyvärr är det omöjligt att veta exakt hur många hushåll som har tillgång till fiber, då
PTS hämtar data från många olika nätägare och operatörer och dessa data är inte
på något sätt enhetlig eller homogen. Den insamlade data13 från PTS är samma
data som PTS Bredbandskarta baseras på.
Data från PTS kan dock användas för att skapa en uppfattning om ungefärligt läge i
kommunen, men det innebär också att status för många områden kan komma att
ändras när väl en detaljprojektering görs i samband med utbyggnad av fibernät.
Områdesindelning
För att göra resultatet mer överskådligt delades Alingsås kommun in i tre större
områden: Norra, Södra och Alingsås tätort. Område Södra innefattar de två
områden där Alingsås Energi har ansökt om landsbygdsstöd för fiberbyggnation.
Område Norra är ett område där andra aktörer än Alingsås Energi är verksamma.
Nedan, där blå områden tillhör område Norra och gröna områden tillhör Södra.
Resultatet visar alltså investeringen för att förtäta och förlägga nytt fibernät till de
flesta hushåll som inte har tillgång, under förutsättning att befintlig fiberinfrastruktur
från Alingsås Energi går att använda.

Fiberanslutna byggnader enligt PTS är baserad på 2015 års bredbandskartläggning. Data insamlad
från senaste bredbandskartläggning 2016 har inte kunnat användas då PTS fr.o.m. 2016 tillämpar
UUID (unikt byggnads-ID) och att Alingsås kommun inte tillämpar detsamma.
13
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FIGUR 3 - KARTA ÖVER OMRÅDESINDELNING - OMRÅDEN SOM KRÄVER
NYTT NÄT OCH DE SOM BEDÖMS INTE BEHÖVA DET
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Landsbygdsbidrag till bredband i Alingsås kommun
Alingsås kommun har totalt 1819 hushåll och 568 företag som anses
bidragsberättigade enligt PTS bredbandskarta som visar vilka områden som anses
stödberättigade.
I Alingsås kommun har två ansökningar om stöd lämnats in och erhållit stöd.
1. Ömmern Östra Nedsjöns fiber är en fiberförening som sträcker sig från södra
delen av Östra Nedsjö norrut till Ödenäs i norr. Området har ca 630
permanenta hushåll varav 370 finns i Alingsås kommun. Dessa har beviljats
ett stöd om 12,35 miljoner kronor. Utöver det har fiberföreningen planer på
att nyttja regionalt bredbandsstöd för fiberanslutning av telestationen i
Ödenäs. Formellt kräver det att Alingsås kommun ansöker om detta stöd hos
VGR. Bredbandsstödet består av 50 procent stöd från VGR och kräver att
resterade 50 procent medfinansieras av Alingsås kommun. Preliminär
kostnadsuppskattning är 2,5 miljoner kronor för anslutningen.
2. Alingsås Energis fiberutbyggnad i ”Alingsås 2”. Som sträcker sig i direkt
angränsning till Alingsås norrut över Simmenäs, Björkekärr och Rödene.
Området har ca 230 permanenta hushåll. Tilldelning om bidrag är beslutat
och projektet förväntas påbörjas under 2019.
I området mellan Ödenäs och Lövhult har IP-Only under hösten 2017 erbjudit 400
hushåll fiberanslutning varav ca 300 har anslutit sig. IP-Only har inte sökt stöd.
Utbyggnaden har ännu inte påbörjats.
Kostnader
Resultatet från kartläggningen visar att det krävs en investering på ca 290 miljoner
kronor för att förtäta och förlägga nytt fibernät till 8 951 hushåll som inte har tillgång
till fiber, under förutsättning att befintlig fiberinfrastruktur från Alingsås Energi går att
använda. Kartläggningen baseras på data från 2015-2016 och med tanke på att en
viss utbyggnad skett så torde kostnaden bli lägre.

Områdes-indelning
Norra
Alingsås
Södra
Totalt

Investering14

Hushåll som nås

Varav tätort

Varav landsbygd

83 Mkr

1 547

628

919

108 Mkr

5 633

5 633

0

99 Mkr

1 771

769

1002

8 951

7 030

1 921

290 Mkr

TABELL 1: INVESTERING OCH HUSHÅLL SOM NÅS AV DENNA INVESTERING

Byggkostnad inklusive kostnad för byggledning och projektering av passivt nät. Tillkommer 8
områdesnoder om ca 2,4 miljoner kronor.
14
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Alingsås bredbandsstrategi
Alingsås kommun har valt att följa målen som Regeringen har satt upp i sin
bredbandsstrategi ”Ett helt uppkopplat Alingsås 2025”. Detta innebär att:


År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s.



År 2023 bör hela Alingsås ha tillgång till stabila mobila tjänster av god
kvalitet.



År 2025 bör hela Alingsås ha tillgång till snabbt bredband

Målet att hela Alingsås ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 kan beskrivas så
här:
 98 procent av befolkningen har bredband om minst 1 Gbits/s.
 1,9 procent har minst 100 Mbit/s.
 0,1 procent har minst 30 Mbit/s

Utbyggnadstakt som krävs för att uppnå långsiktiga mål
För att nå långsiktigt mål att 95 procent hushåll och företag bör ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s t.om. 2020 krävs med samma utbyggnadstakt som
varit under 2015/2016/2017 att ca 2 100 hushåll och företag i tätort får tillgång varje
år.
För att nå långsiktigt mål att 98 procent hushåll och företag bör ha tillgång till
bredband om minst 1 Gbit/s t.om. 2025 krävs med samma utbyggnadstakt som varit
under 2015/2016/2017 att ca 1 000 hushåll och företag i tätort får tillgång varje år.
Analys
Om målet är att 98 procent av hushåll och arbetsställen ska ha tillgång till fiber
senast år 2025 så blir frågan vem som ska genomföra själva utbyggnationen.
Marknaden med kommersiella aktörer som IP-Only, Telia har från en låg nivå visat
ett ökat intresse att bygga ut det som återstår. Samtidigt som Alingsås Energi
fortsätter sin utbyggnation på kommersiella villkor.
De sista, mest glesbebyggda delarna, av kommunen kommer vara dyrast att
ansluta. Med nuvarande upplägg, där Alingsås energi enbart bygger till de som är
kommersiellt gångbara samtidigt som marknaden inte är intresserad, kommer dessa
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aldrig bli anslutna. Det som sker nu är att de sista lönsamma delarna ansluts
samtidigt som det sker förtätningar i de områden där man redan byggt.
Vill man ansluta alla finns då tre huvudspår:
1. Ge ägardirektiv till Alingsås energi att genomföra utbyggnaden
2. Genomföra en upphandling och teckna samverkansavtal med en
marknadsaktör.
3. Marknaden fortsätter att bygga ut bredband
Alternativ 1 kan vara svårt att räkna hem då det kan vara svårt att finansiera.
Alternativ 2 är sannolikt i dagsläget en sämre lösning eftersom Alingsås Energi har
idag väldigt mycket fibernät i kommunen. Det kommer därför bli billigare för dem att
ansluta de som återstår än om någon annan ska göra det eftersom man kan nyttja
det man redan byggt. Vill man ändå välja denna väg är det sannolikt bäst att sälja
Alingsås Energis fibernät till den man tecknar samverkansavtal med. Detta brukar
dock vara politiskt och tjänstemannamässigt komplicerat och kräver stor enighet i
kommunen.
En viktig samhällsinfrastruktur ägs då av en kommersiell aktör som i princip får
monopol (särskilt om man säljer Alingsås Energis fibernät). På sikt finns risken att
det blir mycket dyrare för kommunen och dess invånare med en sådan lösning
(jämför med kommuner som sålt av sina energibolag, elnät, fjärrvärmenät).
Alingsås kommun står inför en digital utveckling som vi idag har svårt att överblicka.
Vi vet dock att fibernäten kommer utgöra grunden för denna förändring. Att äga
dessa nät själva kommer ge goda möjligheter till både intäkter som att driva den
digitala infrastrukturen framåt.
Alternativ 3 kan betraktas som en mellanväg mellan alternativ 1 och 2. Alingsås
Energi som ägare av el-infrastrukturen har en fördel i bredbandsutbyggnaden inom i
samma geografiska område. Detsamma gäller för Bjärke Energi. I kartläggningen
har redovisas en kostnad på ca 290 Mkr, som torde bli lägre då
bredbandsutbygganden ökat med 7 procent för hushåll och med 3 procent för
arbetsställen sedan kartläggningen gjordes. Alingsås energi eller någon annan
aktör måste inte ta fram hela den summan för den återstående utbyggnationen.
Stora delar av detta kan finansieras med bidrag och privata anslutningsavgifter.
Bidrag och anslutningsavgifter uppskattas tillsammans till 100 Mkr.
Alternativ 3 får betraktas som det lämpligaste valet. Det ger en fortsatt
utbyggnadstakt och en flexibilitet där olika aktörer bygger i olika områden.
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Bredbandsstrategi för Alingsås kommun
Inledning
Alingsås kommun växer och räknar med fortsatt befolkningsökning de närmsta tio
åren. Detta skapar utmaningar inom flera områden som miljö, socialt, ekonomiskt
och infrastruktur. Alingsås vill utveckla näringslivet och dra till sig företag. En
utbyggnad av bredband är en del i att hantera dessa utmaningar.
Behovet av en bra digital infrastruktur driver bredbandsutvecklingen både i Alingsås
och nationellt. Nedläggning av den analoga kopparbaserade infrastrukturen har
påbörjats.
Enligt den senaste bredbandskartläggningen från Post- och telestyrelsen (PTS) som
avser 2017 så hade 65 procent av hushållen och 52 procent av arbetsställen i
Alingsås kommun tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (faktisk hastighet). Vid
den föregående kartläggningen 2016 hade 58 procent av hushåll och 49 procent av
arbetsställen i Alingsås kommun tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
Ökningen är 7 procentenheter för hushåll respektive 3 procent för arbetsställen.
På nationell nivå har regeringen uppdaterat den nationella bredbandsstrategin.
Bredbandsmålet 2020 har höjts till att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och att 2023 bör alla ha tillgång till stabila
mobila tjänster av god kvalitet samt att 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt
bredband.
Syfte
Bredbandsstrategin fastställer en långsiktig och övergripande strategi avseende
bredband till privatpersoner och företag i förhållande till de mål och åtaganden som
antas. Bredbandsstrategin ska ge stöd i kommande planarbete samt belysa
utvecklingsbehoven ur ett samhällsperspektiv. En bredbandsstrategi är en
förutsättning för att erhålla statlig ekonomiskt stöd.
Strategi
Alla som bor, verkar och besöker Alingsås kommun ska inom kommunens geografi
ha tillgång till bredband med kapacitet som krävs för att ta tillvara de möjligheter
som det digitala samhället erbjuder.
Mål
Alingsås kommuns bredbandsmål för perioden 2018 – 2025 är
 Alla hushåll och företag i Alingsås kommun bör senast 2020 erbjudas
möjlighet att ansluta sig till bredband om minst 100 Mbit/s.
 År 2020 bör 95 procent av hushåll och arbetsställen i Alingsås kommun ha
tillgång till hög bandbred om minst 100 Mbit/s
 År 2023 bör hela Alingsås ha tillgång till stabila mobila tjänster av god
kvalitet.
 År 2025 bör minst 98 procent av hushåll och arbetsställen i Alingsås
kommun ha tillgång till hög bandbred om minst 1 Gbit/s.
Alingsås kommun
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Den pågående digitaliseringen
Samhället blir allt mer digitaliserat. Digitaliseringen har genomgått några olika faser
som har tillfört nya möjligheter. Stordatorns inträde skapade förutsättningar för
effektiv administration och när persondatorns inträde gav den enskilde tillträde till
den digitala arenan och effektiviserade företagen på individnivå. Internets
genomslag – kopplade samman människor, företag, organisationer och datorer över
hela världen och har skapat förutsättningarna för en globaliserad ekonomi. Begrepp
som smarta städer, big data och internet of things skapar nya synergimöjligheter
genom samordning av stora mängder data som samlas in genom nätverk etc.
Omvärldsanalys
Lokalsamhället står inför flera utmaningar som kommer på kommunens ansvar att
förhålla sig till och hitta lösningar för:
 En förändrad demografisk struktur med allt fler äldre vilket kommer driva
ökade kostnader för bl.a. vård och omsorg samt gör tillgången på arbetskraft
mindre
 En omflyttning av människor från landsbygd till städer samt
migreringsströmmar
 Behov av en hållbar livsstil och ett hållbart samhälle
 Ett allt högre konkurrenstryck för företag genom de senaste årtiondenas
globalisering där vikten av geografisk placeringen av arbetskraft tenderar att
minska
Digitaliseringen spelar en viktig roll för att hantera dessa utmaningar och det
behöver utvecklas nya digitala tjänster som bidrar till att utmaningarna kan hanteras
på ett rimligt sätt för samhället, såväl praktiskt som ekonomiskt.
Ur offentlig verksamhets perspektiv:
 Skapa förutsättningar för rationalisering, samordning och effektivisering av
offentliga verksamhetssystem.
 Möta ökade krav på offentlig service till oförändrade eller sänkta kostnader
och ge lika bra offentliga digitala tjänster på landsbygd som i tätort.
 Att vårdgivare kan leverera den patientservice som förväntas i hemtjänsten,
sjuk- och tandvård samt för sjuka som vårdas hemma.
 Att skolor, högskolor och universitet fortsätter ha bra tillgång till bredband
med höga hastigheter för att ge elever, studenter och forskare förutsättningar
för sina studier och sitt arbete.
Ur näringslivsperspektiv:
 Skapa förutsättning för utveckling av befintliga företag.
 Ge möjlighet för företagsetablering av företag i alla delar av kommunen.
 Säkerställa inflyttning av arbetskraft.
Ur kommuninvånares perspektiv:
 Få tillgång till effektiva samhällstjänster som ger en enklare och tryggare
vardag.
 Få tillgång till underhållning som tv, film, musik etc.
 Möjliggöra distansutbildning.
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Möjlighet till arbete hemifrån och distansmöten vilket bidrar till hållbar
utveckling.
Att boende i tätort och på landsbygd har samma förutsättningar för
elektronisk kommunikation.
Möjlighet till ökade möjligheter att delta i den demokratiska processen.

Styrdokument
Digital Målbild för Alingsås kommun – öppen och snart
Den Digitala Målbilden pekar ut riktning och mål. Till den Digitala Målbilden är knutet
en handlingsplan för elva områden. Utvecklingen av digitala omsorgstjänster i
hemmet och utvecklingen av den ”smarta staden” är områden som kräver en god
digital infrastruktur.
Alingsås E-strategi
I kommunfullmäktiges E-strategi beskrivs att god digital infrastruktur är
grundstommen i utvecklingen av ett väl fungerande digitalt samhälle. De strategiska
målen som nämns är: Enklare vardag för privatpersoner och företag; smartare och
öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet; samt högre kvalitet och
effektivitet i verksamheten.
E-strategi framhåller att Alingsås kommun ska föregå med gott exempel när det
gäller utbyggnad av infrastruktur till verksamheterna samt att kommunen måste ta
ett ökat ansvar för att invånarna och företagen får del av en god digital infrastruktur
och dra nytta av utvecklingen och stärka kommunens attraktionskraft. Ytterligare
huvudområden som lyfts fram är att invånarna ska enkelt, smidigt och säkert kan
hantera kontakter och informationsutbyte med kommunen. Nyttan med e-satsningar
utifrån ett kommunalt helhetsperspektiv ska vara drivande och överordnad i
digitaliseringen.
Alingsås kommuns flerårsstrategi 2018-2020
Flerårsstrategin 2018-2020 lyfter fram digitaliseringens möjligheter i
samhällsutvecklingen för att skapa hållbar tillväxt. Tanken om den ”smarta staden”
påverkar framtida och befintliga samhällsstrukturer för trafik och bostäder. För att
denna utveckling ska vara framgångsrik måste ett gemensamt synsätt skapas inom
hela kommunkoncernen slår flerårsstrategin fast.
Alingsås kommuns flerårsstrategi 2017-2019
Flerårsstrategin 2017-2019 definierar inte målet och ansvaret för
bredbandsutbyggnaden i Alingsås kommun.
Alingsås kommuns flerårsstrategi 2016-2018
Ett av de prioriterade målen i flerårsstrategin 2016-2018 var att nå nationella
bredbandsmålet att 90 procent av hushåll och arbetsställen har tillgång till bredband
med minst 100 Mbit/s. Alingsås Energi tillsammans med kommunstyrelsen
ansvarade för att målet nås.
I den politiska avsiktsförklaringen ges Alingsås Energi ansvaret för fiberutbyggnaden
i kommunen.
Nationell bredbandsstrategi
Alingsås kommun
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Regeringens bredbandsstrategi - ”Sverige helt uppkopplat 2025” sätter målen att 95
procent av kommuners hushåll och arbetsställen bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s
bredband år 2020 och 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s
2025. Målen innebär också att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god
kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.
Bredbandsmarknaden och dess aktörer
Alingsås Energi AB, helägt av Alingsås kommun, har byggt fibernät under ett antal
år i Alingsås centralort och södra delarna av kommunen, både i tätort och på
landsbygd. I norra kommundelen bygger Bjärke Energi bredband. Ett antal mindre
aktörer finns i tätorten och i södra kommundelen.
Konkurrensen om hushållen ökar på bredbandsmarknaden i takt med att fler hushåll
får bredband och färre återstår att ansluta. Marknadens vilja att bygga även på
landbygd har ökat även om kostnaderna är högre än i tätort. Dock finns det hushåll
på landsbygd där det inte kommer att vara marknadsmässigt ekonomiskt möjligt att
bygga bredband, här krävs det på sikt någon form av ekonomiskt stöd från
samhället alternativt en annan teknisk lösning.
Inom Alingsås kommun finns ca 1 000 fritidshus som ligger i mer glest bebyggd
geografi där trenden är att dessa områden går från att vara fritidshus till att bli
områden för permanenthushåll. Bredbandsstrategin sätter inget långsiktigt mål på
att erbjuda, eller att får tillgång till bredband med höga hastigheter. Fritidshusen ska
dock erbjudas möjlighet att ansluta sig och kan göra att anslutningskostnaden per
hushåll blir mer gynnsam.
Marknaden har ett stort intresse av att bygga bredband och bedöms kunna driva
utbyggnaden inom Alingsås kommun.
Ansvar och roller
Alingsås kommun
Alingsås kommun bevakar utvecklingen inom bredbandsområdet och tar en aktiv roll
i att främja bredbandsutbyggnaden.





Bredbandsstrategin fastställs av kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ansvarar för att bredbandsstrategin får genomslag i
flerårsstrategin
Kommundirektören säkerställer att bredbandsstrategin kommuniceras i
kommunen samt ansvarar för de kommungemensamma aktiviteter och
åtgärder som krävs
Bredbandssamordnare får ansvaret att samordna och främja
bredbandsutbyggnaden i enlighet med kommunens målsättning för
bredbandsutbyggnad. Bredbandsamordnaren ansvarar även för uppföljning
av strategin och målsättning

Alingsåshem
Det kommunala bostadsföretaget Alingsåshem med 3 300 bostäder medverkar till
att förverkliga bredbandsstrategin. Bredband har redan installerats i stora delar av
det kommunala bostadsbeståndet. Alingsåshem erbjuder industri- och
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näringslivslokaler och medverkar även om detta område till att förverkliga
bredbandsstrategin.
Alingsås Energi
Kommunen har uppdragit till sitt bolag Alingsås Energi att bygga fiber till allmänhet
och företag. Tillsammans med kommunen har Alingsås Energi en samordnande roll
för de insatser som krävs för att förverkliga bredbandsstrategin
Övriga bredbandsaktörer
De operatörer som idag erbjuder fiberanslutning är IP-Only, Telia och
Bredbandsbolaget. Enstaka fiberföreningar finns i kommunen.
Åtgärder
Följande åtgärder ska genomföras för att stödja bredbandsmålen


Alingsås Energi får fortsatt uppdrag och ansvar att bygga bredband till
hushåll och arbetsställen på marknadsmässiga villkor enligt
bredbandsstrategins mål. Alingsås Energi har ett ansvar som kommunalt
bolag och som den ledande bredbandsaktören att om så är möjligt söka
samverkan med andra bredbandsaktörer.



Alingsås Energi ska om möjligt söka bidrag för hushåll på landsbygden som
är bidragsberättigade med intentionen att bygga till dessa.



Alingsås Energi ska arbeta kontinuerligt med efteranslutningar för att öka
anslutningsgraden.



Kommunstyrelsen ska under 2020 följa upp bredbandsutbyggnaden i
förhållande till bredbandsstrategins mål. Uppföljning och förslag om
justeringar av bredbandstrategin relaterat till hur bredbandsmarknadens olika
aktörer lyckas med sina utbyggnadsplaner ska redovisas.



Kommunstyrelsen ska kommunicera bredbandsstrategin internet och externt
samt stödja och främja kommunens arbete med bredbandsfrågor.



Alingsås kommun ska i möjligaste mån underlätta för aktörer på
bredbandsmarknaden som vill lägga ned fiber.



Kommunledningskontoret ska utse bredbandssamordnare vars uppgift är att
verka för och stödja bredbandsutbyggnaden i kommunen. Även verka för
ökad förståelse kring samband mellan bredbandsutbyggnad och ökad
efterfrågan av digitala tjänster för kommuninvånare, företagare och
besökare.



Definiera nyckeltal kring hur Alingsås kommun verkar för och stimulerar
bredbandsutbyggnaden.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-14

§ 217 2018.464 KS

Ansökningar om medel från det tillfälliga statsbidraget avseende
ensamkommande i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Regeringen och Vänsterpartiet föreslog i höständringsbudgeten år 2017 att 195 miljoner
kronor skulle avsättas i budgetpropositionen för år 2018 avseende extra statsbidrag. Det
extra statsbidraget syftade till att underlätta för kommunerna att låta ensamkommande barn
som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.
Alingsås kommuns del av statsbidraget uppgick till 1,1 mnkr år 2018.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 februari 2018, § 20, att ge
kommunstyrelsen rätt att ianspråkta 2018 års medel om 1,1 mnkr i syfte att möjliggöra för
föreningar att söka medel.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2018 § 108 om en riktlinje för
det tillfälliga statsbidraget. Riktlinjerna innebär att bidrag får användas till boende och
kringkostnader som är direkt förenade med boende.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2018, § 182, att Equmeniakyrkan beviljades ett
belopp om maximalt 36 tkr under förutsättning att kommunstyrelsen erhåller och godkänner
efterfrågade underlag. Vidare beslutade kommunstyrelsen att Volontärföreningen Goda
Krafter i Alingsås beviljades ett belopp om maximalt 1 064 tkr under förutsättning att
kommunstyrelsen erhåller och godkänner efterfrågade underlag. Föreningarna uppmanades
att inkomma med underlag senast den 31 oktober 2018. Ingen utbetalning kommer ske innan
kommunstyrelsen godkänt efterfrågade underlag och beslutet vunnit laga kraft.
Equmeniakyrkan har inkommit med ett hyresavtal som underlag för sin ansökan.
Hyresvärden är Equmeniakyrkan och hyresgästen är Volontärföreningen Goda Krafter,
Alingsås. Hyresavtalet gäller från den 8 januari 2018 och sträcker sig till den sista december
2018. Det framgår av hyresavtalet att hyresvärden söker bidrag från Alingsås kommun för
kallhyran som uppgår till 3 000 kr/månad. Hyresgästen ska enligt hyresavtalet ersätta
hyresvärden med 800 kr/månad för förbrukning av el och vvs.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-14

AU § 217, forts 2018.464 KS
Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås har likväl inkommit med underlag till sin ansökan.
Underlagen består av hyreskontrakt mellan Goda Krafter i Alingsås och Hjälmareds
Folkhögskola (252 000 kr). Vidare har Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås inkommit
med ett hyreskontrakt med Hilldex AB som gäller från första juni 2018 och tillsvidare med en
månadshyra om 4 000 kr. Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås har även inkommit
med ett hyresavtal mellan föreningen och Equmeniakyrkan som underlag för deras ansökan
om 9 600 kr. Detta motsvarar den driftskostnad som Volontärföreningen Goda Krafter i
Alingsås har för lokalen de hyr av Equmeniakyrkan. Slutligen har Volontärföreningen Goda
Krafter i Alingsås inkommit med hyresavtal med familjehem som underlag för deras ansökan
som för frivillighemmen uppgår till 774 200 kr.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontorets bedömning är att underlagen styrker de ansökningar som
Equmeniakyrkan och Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås har inkommit med.
Underlagen utgörs av hyresavtal som i de flesta fall gäller hela året 2018. Om
kommunstyrelsen godkänner underlagen innebär det att föreningarna får bidrag retroaktivt.
Alingsås kommun har mottagit ytterligare 1,8 mnkr i statsbidrag, i samma syfte som de
ursprungliga medlen. Dessa medel omfattas inte av de riktlinjer som kommunstyrelsen
beslutade om vid sitt sammanträde den 18 juni 2018, § 108. Efter att kommunstyrelsen
beslutade om riktlinjerna, beslutade sedan riksdagen om att tilldela kommunerna ytterligare
statsbidrag med samma syfte. Det motsvarande 1,8 mnkr för Alingsås kommun. De
ytterligare medlen som kom i augusti, hölls inne i avvaktan till dess att kommunfullmäktige
fastställt delårsbokslut samt prognos för årets resultat.

Efter fastställt delårsbokslut framgår att de ytterligare medlen om 1,8 mnkr kan möjliggöras
för föreningar att söka. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige
beslutar att kommunstyrelsen får rätt att ianspråkta dessa 1,8 mnkr för att kunna möjliggöra
för föreningar och organisationer att ansöka om dessa medel. Kommunledningskontoret
föreslår att följande kriterier ska gälla vid kommunstyrelsens bedömning av ansökningarna.
Det ska vara en förening eller organisation som under år 2018 har bedrivit en riktad social
insats för ensamkommande barn som hunnit fylla 18 år under asylprocessen och som är
boende i kommunen under föreningens ansvar. Ansökan ska tydligt påvisa vilken typ av
insats som föreningen eller organisationen har bedrivit under 2018. Ansökan ska ha
inkommit till kommunen senast den 21 december 2018. I det fall att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget ska en annonsering ske där kriterierna framgår och där det tydliggörs
att ett eventuellt beviljande är under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslag.
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Beslut
AU § 217, forts 2018.464 KS
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Inkomna underlag från Equmeniakyrkan godkänns som underlag för det beviljade bidraget
om 36 tkr.
2. Inkomna underlag från Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås godkänns som
underlag för det beviljade bidraget om 1 064 tkr.
3. Utbetalning sker efter att beslutet har vunnit laga kraft.
4. Under förutsättning att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att ianspråkta 1,8
mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar att söka medel beslutar
kommunstyrelsen om följande kriterier:
Det ska vara en förening eller organisation som under år 2018 har bedrivit en riktad social
insats för ensamkommande barn som hunnit fylla 18 år under
asylprocessen och är boende i kommunen under föreningens ansvar. Ansökan ska tydligt
påvisa vilken typ av arbete som föreningen eller organisationen
har bedrivit under 2018. Ansökan ska ha inkommit till kommunen senast den 21 december
2018. En annonsering ska ske där ovan kriterier framgår.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen får rätt att ianspråkta resterande del av statsbidraget för 2018 års medel
om 1,8 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar och organisationer att söka medel.
Jäv
Anita Brodén (L) deltar ej i handläggning och beslut på grund av jäv.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-06
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2018.464 KS

Ansökningar om medel från det tillfälliga statsbidraget
avseende ensamkommande i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Regeringen och Vänsterpartiet föreslog i höständringsbudgeten år 2017 att 195 miljoner
kronor skulle avsättas i budgetpropositionen för år 2018 avseende extra statsbidrag. Det
extra statsbidraget syftade till att underlätta för kommunerna att låta ensamkommande barn
som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.
Alingsås kommuns del av statsbidraget uppgick till 1,1 mnkr år 2018.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 februari 2018, § 20, att ge
kommunstyrelsen rätt att ianspråkta 2018 års medel om 1,1 mnkr i syfte att möjliggöra för
föreningar att söka medel.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 juni 2018 § 108 om en riktlinje för
det tillfälliga statsbidraget. Riktlinjerna innebär att bidrag får användas till boende och
kringkostnader som är direkt förenade med boende.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2018, § 182, att Equmeniakyrkan beviljades ett
belopp om maximalt 36 tkr under förutsättning att kommunstyrelsen erhåller och godkänner
efterfrågade underlag. Vidare beslutade kommunstyrelsen att Volontärföreningen Goda
Krafter i Alingsås beviljades ett belopp om maximalt 1 064 tkr under förutsättning att
kommunstyrelsen erhåller och godkänner efterfrågade underlag. Föreningarna uppmanades
att inkomma med underlag senast den 31 oktober 2018. Ingen utbetalning kommer ske innan
kommunstyrelsen godkänt efterfrågade underlag och beslutet vunnit laga kraft.
Equmeniakyrkan har inkommit med ett hyresavtal som underlag för sin ansökan.
Hyresvärden är Equmeniakyrkan och hyresgästen är Volontärföreningen Goda Krafter,
Alingsås. Hyresavtalet gäller från den 8 januari 2018 och sträcker sig till den sista december
2018. Det framgår av hyresavtalet att hyresvärden söker bidrag från Alingsås kommun för
kallhyran som uppgår till 3 000 kr/månad. Hyresgästen ska enligt hyresavtalet ersätta
hyresvärden med 800 kr/månad för förbrukning av el och vvs.
Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås har likväl inkommit med underlag till sin ansökan.
Underlagen består av hyreskontrakt mellan Goda Krafter i Alingsås och Hjälmareds
Folkhögskola (252 000 kr). Vidare har Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås inkommit
med ett hyreskontrakt med Hilldex AB som gäller från första juni 2018 och tillsvidare med en
månadshyra om 4 000 kr. Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås har även inkommit
med ett hyresavtal mellan föreningen och Equmeniakyrkan som underlag för deras ansökan
om 9 600 kr. Detta motsvarar den driftskostnad som Volontärföreningen Goda Krafter i
Alingsås har för lokalen de hyr av Equmeniakyrkan. Slutligen har Volontärföreningen Goda
Krafter i Alingsås inkommit med hyresavtal med familjehem som underlag för deras ansökan
som för frivillighemmen uppgår till 774 200 kr.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontorets bedömning är att underlagen styrker de ansökningar som

Page 120 of 211

Equmeniakyrkan och Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås har inkommit med.
Underlagen utgörs av hyresavtal som i de flesta fall gäller hela året 2018. Om
kommunstyrelsen godkänner underlagen innebär det att föreningarna får bidrag retroaktivt.
Alingsås kommun har mottagit ytterligare 1,8 mnkr i statsbidrag, i samma syfte som de
ursprungliga medlen. Dessa medel omfattas inte av de riktlinjer som kommunstyrelsen
beslutade om vid sitt sammanträde den 18 juni 2018, § 108. Efter att kommunstyrelsen
beslutade om riktlinjerna, beslutade sedan riksdagen om att tilldela kommunerna ytterligare
statsbidrag med samma syfte. Det motsvarande 1,8 mnkr för Alingsås kommun. De
ytterligare medlen som kom i augusti, hölls inne i avvaktan till dess att kommunfullmäktige
fastställt delårsbokslut samt prognos för årets resultat.
Efter fastställt delårsbokslut framgår att de ytterligare medlen om 1,8 mnkr kan möjliggöras
för föreningar att söka. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige
beslutar att kommunstyrelsen får rätt att ianspråkta dessa 1,8 mnkr för att kunna möjliggöra
för föreningar och organisationer att ansöka om dessa medel. Kommunledningskontoret
föreslår att följande kriterier ska gälla vid kommunstyrelsens bedömning av ansökningarna.
Det ska vara en förening eller organisation som under år 2018 har bedrivit en riktad social
insats för ensamkommande barn som hunnit fylla 18 år under asylprocessen och som är
boende i kommunen under föreningens ansvar. Ansökan ska tydligt påvisa vilken typ av
insats som föreningen eller organisationen har bedrivit under 2018. Ansökan ska ha
inkommit till kommunen senast den 21 december 2018. I det fall att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget ska en annonsering ske där kriterierna framgår och där det tydliggörs
att ett eventuellt beviljande är under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt
förslag.
Ekonomisk bedömning
Det tillfälliga bidraget beslutades om i slutet av 2017 och under sommaren 2018 och var
således inte en del i kommunens antagna flerårsstrategi 2018-2020. Ett ianspråktagande av
medlen slår således inte negativt mot antagen flerårsstrategi.
Betonas bör att målgruppen innebär ett åtagande för den kommunala verksamheten i form
av exempelvis skolgång. Detta är en kostnad som kommunen inte erhåller ersättning för och
således påverkar den kommunala budgeten.
Det finns inga regler för hur kommunerna får nyttja bidraget. Dock förekommer
rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) för hur medlen ska
redovisas. Av dessa framgår att medlen ska redovisas det år de avser, det vill säga
år 2018.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner inkomna underlag från Equmeniakyrkan som underlag för det
beviljade bidraget om 36 tkr.
Kommunstyrelsen godkänner inkomna underlag från Volontärföreningen Goda Krafter i
Alingsås som underlag för det beviljade bidraget om 1 064 tkr.
Utbetalning sker efter att beslutet har vunnit laga kraft.
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Under förutsättning att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att ianspråkta 1,8 mnkr
i syfte att möjliggöra för föreningar att söka medel beslutar kommunstyrelsen följande
kriterier.
Det ska vara en förening eller organisation som under år 2018 har bedrivit en riktad social
insats för ensamkommande barn som hunnit fylla 18 år under asylprocessen och är boende i
kommunen under föreningens ansvar. Ansökan ska tydligt påvisa vilken typ av arbete som
föreningen eller organisationen har bedrivit under 2018. Ansökan ska ha inkommit till
kommunen senast den 21 december 2018. En annonsering ska ske där ovan kriterier
framgår.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen får rätt att ianspråkta resterande del av statsbidraget för 2018 års medel
om 1,8 mnkr i syfte att möjliggöra för föreningar och organisationer att söka medel.

Beslutet ska skickas till
Lagakraftbevis, Equmeniakyrkan, Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås

Susanne Wirdemo
Ekonomidirektör

Simon Lindau
Finansansvarig

Susanne Wirdemo, Godkännare tjänsteskrivelse, 2018-11-06
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-14

§ 218 2018.665 KS

Delårsrapport 2018 Tolkförmedling Väst
Ärendebeskrivning
Tolkförmedling Väst har upprättat delårsrapport avseende januari – augusti 2018. I en
skrivelse daterad den 28 september § 329 godkänner direktionen Tolkförmedling Väst
delårsrapport 2018. Den av kommunalförbundet förtroendevalda revisorn har granskat
delårsrapporten och i en skrivelse daterad den 25 oktober 2018 gjort bedömningen att
delårsrapporten är förenlig med de mål direktionen beslutat om.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av kommunalförbundet Tolkförmedling Väst
delårsrapport för 2018 i sin helhet.
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av
årets intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara
kostnadseffektiv.
Antalet uppdrag beräknas bli 5000 färre än budgeterat. Såväl intäkterna som
tolkkostnaderna är högre än budgeterat. Detta beror på att förbundet har fler utbildade tolkar,
vilka ökar intäkterna men också kostnaderna.
Resultatet per delårsbokslutet är 4 mnkr och prognos per helår uppgår till 1 mnkr.
Förbundet följer målen för god ekonomisk hushållning.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Delårsbokslutet 2018 för Tolkförmedling Väst noteras
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Delårsrapport 2018
Direktionen för Tolkförmedling Väst, organisationsnummer 222000-2972, avger delårsrapport
för perioden 1 januari – 31 augusti 2018.
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Förvaltningsberättelse
Inledning
Tillhandahållandet av tolk regleras i Förvaltningslagen § 8: När en myndighet har att göra med någon
som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel- eller talskadad ska myndigheten vid behov anlita tolk.
Detta område berörs även i Regeringsformens bestämmelser om likabehandling, saklighet och
opartiskhet.
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov
av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalandsregionen och
kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo,
Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde,
Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. Varje
medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninnevånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger
medlemmens andel i kommunalförbundet.
Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina
medlemmar. Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från sina
medlemmar och är huvudman för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt
ansvar för verksamheten.
En direktion med ledamöter från respektive medlem leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda
revisorer finns för att granska förbundets verksamhet. Tolkförmedling Västs verksamhet har varit
i drift sedan 1 april 2013. Förbundet har kontor på fem olika orter samt ett kansli med säte i
Göteborg.

Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till
en ökad integration i samhället.

Ledord
Förbundets ledord är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Ledorden är en del av
förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra
verksamheten.

Omvärldsanalys
UNHCRs årliga rapport vittnar om att konflikter och förtryck runt om i världen fortsätter tvinga
människor på flykt. Under 2017 har andelen människor som tvingats lämna sina hem ökat till
68,5 miljoner jämfört med 65,6 miljoner människor under 2016. Av dessa 68,5 miljoner
människor är 25,4 miljoner flyktingar vilket är en ökning med 2,9 miljoner människor under
2017. Mellan 2015 och 2016 ökade antalet flyktingar med 1,2 miljoner människor1.

1

UNHCR, Global trends forced displacement in 2017
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Figur 1: Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2018-08-31

Enligt migrationsverkets senaste prognos
beräknas antalet asylsökande ligga kvar på ca
23 000 för 2018 och ca 29 000 för 2019.
Prognoserna utgår från att gränskontroller och
andra gränshinder i Europa kommer att
kvarstå samt att EUs överenskommelse med
Turkiet består. Planeringsantagandet för 2019
är något högre då Migrationsverket utgår från
att riksdagens beslut om att den tillfälliga
lagen om gränskontroll upphör under 2019
och därmed beräknas fler söka asyl i Sverige2.

Nuläge
Under januari – augusti 2018 har förbundet utfört drygt 215 000 språktolkuppdrag, jämfört med
ca 217 000 uppdrag motsvarande period
föregående år. De mest efterfrågade
språken är arabiska och somaliska som
tillsammans står för mer än hälften av
Övriga 16%
Turkiska 2%
antalet uppdrag. Persiska, dari, BKS
Albanska 2%
(bosniska, kroatiska och serbiska),
Arabiska
Polska 2%
tigrinja och sorani följer därefter. De tio
37%
största språken utgör över 84 % av
Sorani 3%
samtliga tolkuppdrag. Dari har minskat
Tigrinja 4%
med en tredjedel jämfört med samma
BKS 4%
period föregående år. Troligtvis beror
detta på att antalet daritalande personer i
Dari 6%
mindre omfattning söker asyl i Sverige
Somaliska
17%
samt att de som tidigare behövde tolk nu
lärt sig svenska.
Persiska 7%
Figur 2 Språkfördelning

Övergripande verksamhetsmål
Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det
självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv
arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska
vara i framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska i alla led genomsyras av
professionalitet, tillgänglighet och trygghet.
Tolkförmedling Väst
 har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.
 hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring.
 har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.
 arbetar miljömedvetet.
 bidrar till ökad kunskap om behovet av professionella språktolkar och översättare i
samhället.

2

Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos, juli 2018
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Verksamhetsmål 2018
Målen för 2018 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period.
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:
Kvalitetsmål
 Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 14 %.
 Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.
 Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 40 %.
 Antal tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
 Antal tillfällen tolkar kommit försent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga
1 %.
Ekonomiskt mål
 Minst 50 % av samtliga tolk- och översättningsuppdrag ska inkomma via digitala tjänster.
Miljömål
 Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.
Arbetsmiljömål
 Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %-enheter under året.

Måluppfyllelse
Förbundet arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra servicen till kund. Detta sker bland annat
genom utbildning av tolkar och uppföljning av kund- och tolksynpunkter. Förbundets
tolkaspiranter genomgår grundutbildning som innefattar ämneskurser, terminologi, handledning
och god tolksed. Aktiva tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad
fortbildning och handledning i förbundets regi. Förbundets förmedlingspersonal jobbar alltid
medvetet för att tillsätta den mest lämpade och kompetenta tolken för uppdraget.
Förbundet har under året haft en god tillgänglighet på tolkar och arbetar ständigt med att
ytterligare förbättra tillgång och tillgänglighet vid beställning.

Verksamhet
Tolkförmedling Väst har genom att bedriva språktolk- och översättningsförmedling i uppdrag att
tillgodose behovet av språktolkning samt erbjuda översättning till dess medlemmar.
Förmedlingsarbetet innefattas av plats- och distanstolkning samt meddelandeservice och
översättning av text.
För bokning av förbundets tjänster kan såväl telefon som webb användas. Förmedlingskontoren
har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider administreras bokningen av Västra
Götalandsregionens regionservice.
Tolkförmedling Väst har haft god tillgänglighet vid beställningar av språktolktjänster. Under
perioden januari – augusti 2018 har förbundet tillsatt 99,1% av inkomna beställningar. Under
perioden har tjänster förmedlats på 105 språk.
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Tolkar och översättare
I Sverige talas ca 200 språk3. Kammarkollegiet erbjuder auktorisation i ca 40 språk för tolkar och i
ca 30 språk för översättare. Tillgången på auktoriserade och utbildade uppdragstagare är därmed
begränsad, varför stor del av framför allt tolkuppdragen utförs av tolkar som inte är
auktoriserade. Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att rekrytera och utbilda såväl nya
som befintliga tolkar för att säkerställa tillgång och kvalitet på de tjänster som erbjuds.
Den 31 augusti 2018 hade förbundet 1 050 aktiva tolkar vilket är en ökning från föregående
period. Som ett resultat av den fortsatta registergenomgången har antalet aktiva uppdragstagare
minskat. Minskningen har skett i gruppen översättare, vilka gått från 155 till 84 aktiva. En ökning
har däremot skett av antalet aktiva auktoriserade tolkar och aktiva auktoriserade tolkar med
sjukvårdskompetens.

2018
2017
2016

Aktiva
tolkar
1 050
987
969

Aktiva
översättare
84
155
138

Aktiva tolkar/
översättare
24
41
38

Auktoriserade
uppdragstagare
249
270
261

Sjukvårdskompetens
56
53
52

2015

1 000

-

-

259

41

År

Tabell 1: Tolk- och översättarkompetens

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har huvudansvaret för utbildning av språktolkar i
Sverige. Utbildningsplatserna täcker inte fullt ut det behov som finns i samhället. Därför
anordnar och bekostar även Tolkförmedling Väst grundutbildning och kompetensutveckling för
sina språktolkar. Under vårterminen 2018 genomgick 52 kursdeltagare en eller flera av
grundutbildningens delkurser; sjukvård, migration, juridik och samhällskunskap. Hälften så
många har utbildats jämfört med föregående period. Detta kan förklaras av att en stor andel av
förbundets aktiva tolkar redan har genomgått grundutbildningens delkurser. I samarbete med
Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen erbjuds förbundets tolkar
utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Under vårterminen 2018 har
45 personer genomgått denna utbildning, vilket är 9 personer fler än föregående period.
Ambitionen är att alla förbundets tolkar ska genomgå utbildningen.
Samtliga nyregistrerade tolkaspiranter tilldelas en mentor och förbundets aktiva tolkar erbjuds
språkhandledning. Nytt för i år är att språkhandledning även erbjudits på distans via Skype. Totalt
har 23 tolkar deltagit i språkhandledning. Utöver detta erbjuds aktiva tolkar även handledning
under ledning av en legitimerad psykolog tillika psykoterapeut.
Under våren har samtliga uppdragstagare bjudits in till informationsträffar på respektive kontor. I
april uppmärksammades även förbundets 5-årsjubileum. Såväl uppdragstagare som personal
firade gemensamt på respektive kontor.

Kunder
Den 31 augusti 2018 hade förbundet 4 871 registrerade medlemskunder. Varje månad förmedlas
uppdrag till ca 1 900 kunder. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 99,9 % av
medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för 72 % av inköpen.

3

www.sprakochfolkminnen.se
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Organisation

Figur 3: Organisationsschema

Direktionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft tre
möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2018.
Tolkförmedling Västs direktion utgjordes 2018-08-31 av:
Göteborgs Stad
Aslan Akbas (S), ordförande
Rustan Hälleby (M), ersättare

Västra Götalandsregionen
Björn Thodenius (M), vice ordförande
Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare

Alingsås kommun
Per- Gordon Tranberg (M), ledamot
Leif Hansson (S), ersättare

Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Essunga kommun
Daniel Andersson (M), ledamot
Gunilla Hermansson (KD), ersättare

Falköpings kommun
Hans Johansson (C), ledamot
Pia Ragnar (M), ersättare

Grästorps kommun
Tobias Leverin (C), ledamot
Jens Persson (S), ersättare

Gullspångs kommun
Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Eric Mellberg (M), ersättare

Götene kommun
Anders Månsson (GF), ledamot
Lars Holmberg (FP), ersättare

Hjo kommun
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Bodil Hedin (S), ersättare

Karlsborgs kommun
Vakant, ledamot
Kjell Sjölund (C), ersättare

Lerums kommun
Eva Andersson (C), ledamot
Ulf Utgård (M), ersättare
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Lidköpings kommun
Lena O Jenemark (S), ledamot
Rasmus Möller (M), ersättare

Lilla Edets kommun
Ingemar Ottosson (S), ledamot
Julia Färjhage (C), ersättare

Mariestads kommun
Björn Fagerlund (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Mölndals stad
Shahla Alamshahi (S), ledamot
Merjem Maslo (M), ersättare

Munkedals kommun
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Malin Corner (M), ersättare

Orust kommun
Vakant, ledamot
Ulf Sjölinder (FP), ersättare

Skara kommun
Michael Karlsson (S), ledamot
Ewa Karlsson (M), ersättare

Skövde kommun
Birgitta Johansson (C), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Tibro kommun
Rasmus Hägg (S), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tidaholms kommun
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Michael Meijer (M), ersättare

Töreboda kommun
Mikael Faleke (M), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Uddevalla kommun
Stefan Skoglund (S), ledamot
Elving Andersson (C), ersättare

Ulricehamns kommun
Inga-Kersti Skarland (S), ledamot
Sebastian Gustavsson (M), ersättare

Vara kommun
Ulf Genitz (C), ledamot
Agneta Edvardsson (M), ersättare

Öckerö kommun
Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Personal
På uppdrag av direktionen leds verksamheten av förbundsdirektör. Underställd
förbundsdirektören finns kansli samt verksamhetschefer. På orterna; Göteborg, Borås, Mariestad,
Trollhättan och Uddevalla finns lokala förmedlingskontor och respektive kontor leds av en
verksamhetschef. Sedan mitten av 2018 är förbundets översättningsförmedling geografiskt
placerad i Uddevalla. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av
Mariestads kommun. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps
separat.
I februari tillträdde en ny verksamhetschef för kontoret i Borås. Den tidigare verksamhetschefen
för Boråskontoret gick i pension i maj och arbetade under mellanperioden med det
förbundsövergripande kvalitetsarbetet FR2000.
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Under året har befintligt verksamhetssystem uppdaterats vilket medfört att processer kopplade till
förmedlingsarbetet har digitaliserats. I kombination med pensionsavgångar och annan naturlig
personalavgång har bemanningens arbetsfördelning och arbetssätt anpassats utifrån förbundets
förändrade förutsättningar och behov.
Årets löneöversyn är genomförd i enlighet med avtalet. Samtliga löner är utvärderade i relation till
uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, samt marknadsläge.

Tillsvidare- och visstidsanställda
Som ett led i förbundets kvalitetsutveckling har ett medvetet arbete pågått de senaste två åren för
att stabilisera och effektivisera bemanningen. Målet har varit att minska antalet visstidsanställda
till förmån för tillsvidareanställd personal.
Per den 31 augusti 2018 hade Tolkförmedling Väst 57 tillsvidareanställda vilket är detsamma som
föregående år. Visstidsanställda har minskat med ytterligare en årsarbetare jämfört med
föregående år. Likaså har timavlönade minskat med knappt en årsarbetare.
År
2018
2017
2016

Tillsvidareanställda (åa)
57
57
52

Visstidsanställda (åa)
7
8
9

Timavlönade (åa)
1,0
1,9
5,7

Totalt (åa)
65
66,9
66,7

Figur 4: Antal årsarbetare

Av de tillsvidare- och visstidsanställda är 79 % kvinnor och 21 % är män vilket innebär att antalet
kvinnor har ökat något jämfört med föregående period. Per den 31 augusti har förbundet fyra
studielediga och två föräldraledig medarbetare.

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 96,8 %.
88,9 % av förbundets tillsvidareanställda kvinnor, respektive 91,7 % män arbetar heltid.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron visar på en fortsatt nedgång. Genomsnittlig sjukfrånvaro för perioden är nu 5,3 %
jämfört med 7,5 % föregående
period. Framförallt är det
långtidsfrånvaron som sjunkit.
Genomsnittlig korttidsfrånvaro
är för perioden 4,8 % vilket
även det är en liten minskning
från föregående period.

Figur 5: Sjukfrånvaro i procent 2016-2018
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Händelser av väsentlig betydelse
Ny verksamhetschef
I februari tillträdde en ny verksamhetschef för kontoret i Borås. Den tidigare verksamhetschefen
för Boråskontoret gick i pension i maj.

Uppdaterat verksamhetssystem
Under året har befintligt verksamhetssystem uppdaterats vilket medfört att flera processer
digitaliserats och förenklats samt att en mobilapp för uppdragstagare har införts. De tidigare
pappersblanketterna har därmed avvecklats.

Upphandlingar
I början av året dömde Kammarrätten till förbundets nackdel i målet avseende upphandling av
nytt verksamhetssystem. Förbundet valde att överklaga till Högsta Förvaltningsdomstolen vilka ej
tilldelade förbundet prövningstillstånd. Under sommaren påbörjades därför en ny
upphandlingsprocess tillsammans med externt upphandlingsstöd.

EuroPride 2018
Förbundet har under sommaren i samarbete med VGR deltagit på EuroPride 2018. Syftet var i
första hand att sprida kunskap om förbundet och dess verksamhet.

5-årsjubileum
I april 2018 hade förbundet varit i drift i fem år. Detta uppmärksammades genom att
uppdragstagare bjöds in att fira med personalen på respektive kontor. Jubileet firades även på
direktionsmötet i april.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi
Efterfrågan av förbundets tjänster har minskat något jämfört med föregående år. Fram till 31
augusti har 2 000 färre uppdrag utförts. Minskningen följer såväl förbundets prognos avseende
uppdrag som migrationsverkets prognos om antalet asylsökande.
Antalet uppdrag har årliga säsongsvariationer. Generellt minskar beställningarna ca 10 – 20 % i
samband med skollov. Vid planering och bemanning av verksamheten beaktas denna variation.
Förbundet tillsatte 99,1 % av inkomna beställningar under perioden. I de fall förbundet inte kan
tillsätta beställningar med egna tolkar sker ett samarbete med andra tolkförmedlingar.
Målsättningen är dock att så kallade lånetolkar endast ska anlitas i undantagsfall. Detta då
kvaliteten är svår att säkerställa och kostnaden generellt är högre än intäkten. Under perioden har
1,7 % av förbundets uppdrag utförts av inlånade tolkar vilket är en minskning på drygt 60 %
sedan augusti 2016.
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta de
förväntade behoven av språktolk- och översättningstjänster. Förbundet har en ständig utmaning i
att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till yrket och förbundet. Senaste halvåret har dock
fler redan etablerade och utbildade tolkar sökt sig till förbundet vilket är mycket positivt för såväl
kvaliteten som förmågan att tillgodose medlemmarnas behov av tolktjänster.
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Då förbundet tidigare under året dömdes att göra om upphandlingen av nytt verksamhetssystem
har inte implementering införlivats enligt plan. Ny upphandling är påbörjad och systemet
förväntas vara i drift under 2019.
Intensivt arbete pågår med verksamhetsledningssystemet FR2000 och certifiering förväntas ske
under 2019. Som ett led i kvalitetsutvecklingsarbetet implementeras också under året förbundets
ledord vilket förväntas skapa en högre kvalitet i verksamheten.

Förbundets investeringsverksamhet
Under 2018 har ingen investeringsverksamhet skett.

Ekonomi
Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets
intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv.
Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är
arvoden till tolkar vid utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och totala
intäkter är beroende av hur mycket tolktjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera
medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr.

Helårprognos i förhållande till budget
Budget 2018 är lagd utifrån 335 000 uppdrag och prognosen för helår 2018 baseras på ca 330 000
uppdrag. Främst återfinns budgetavvikelse mot helårsprognosen på posterna kopplade till
tolkuppdragen. Såväl intäkterna som tolkkostnaderna är högre än budgeterat. Detta är kopplat till
att förbundet har fler utbildade tolkar som genererar såväl högre intäkter som ökade kostnader.
Kostnader kopplat till ny upphandling prognostiseras också bli högre än budget. Utfallet för
delåret 2018 är 4 mkr och prognosen för helåret är drygt 1 mkr.
INTÄKTER
Förmedlingstjänster
Övriga Intäkter
Summering
KOSTNADER
Personalkostnader
Arvoden och ersättningar tolkar
Direktionskostnader
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Data/IT/Telefoni/Post
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa och konsulttjänster
Finansiella kostnader
Summering
RESULTAT

Utfall jan-aug
2018
129 067
141
129 209

Budget
aug
127 747
0
127 747

Prognos
helår
198 000
0
198 000

Budget
2018
191 620
0
191 620

19 698
97 644
485
815
1 922
1 926
269
2 278
141
125 178

19 487
99 227
467
1 467
1 933
2 000
373
2 267
527
127 747

29 290
154 836
700
1 500
3 000
3 000
560
3 700
300
196 886

29 230
148 840
700
2 200
2 900
3 000
560
3 400
790
191 620

4 031

0

1 114

0

Tabell 2: Utfall, budget och prognos
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Mål för god ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet
vilket ska genomsyra verksamheten både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Kännetecken
för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att
resultatet, sett över en längre period, är positivt.
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål för 2018:
• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.
• Checkkrediten ska ej nyttjas.
Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och checkkrediten har ej nyttjats.

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos
Inget underskott från tidigare år finns att återställa enligt balanskravets bestämmelser.
Delårsresultatet 2018 tillsammans med återstående verksamhet under året gör att balanskravet för
2018 beräknas uppnås.

Resultaträkning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska
finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna procentuellt i relation till värdet av
nyttjade tjänster under året.
Resultaträkning

Belopp i tkr
Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

1
2

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar

Redovisat resultat

2017-01-01
2017-08-31

2017-01-01
2017-12-31

129 208
-125 035

119 026
-120 091

186 901
-186 538

4 173

-1 065

363

-103

-165

-248

4 070

-1 230

115

0
-38

2
-28

3
-39

4 032

-1 256

79

3

Resultat efter avskrivningar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

2018-01-01
2018-08-31

4
5
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Balansräkning

Belopp i tkr
Not 2018-08-31

2017-08-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

6

0
0

186
186

104
104

7
8

33 033
19 698
52 731

30 197
16 298
46 495

42 967
12 565
55 532

52 731

46 681

55 636

Summa tillgångar
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa eget kapital

9
9
9

21 381
2 779
4 032
28 192

21 303
2 779
-1 256
22 826

21 302
2 779
79
24 160

Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

10

24 538
24 538

23 855
23 855

31 476
31 476

52 730

46 681

55 636

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
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Kassaflödesanalys

Belopp i tkr
Not

2018-01-01 2017-01-01
2018-08-31 2017-08-31

2017-01-01
2017-12-31

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

4 032
103

-1 256
165

79
248

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

4 135

-1 091

327

9 935
-6 937

15 055
-9 434

2 284
-1 814

7 133

4 530

797

Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i materiella
anläggningstillgångar

0

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0

0
0

0
0

0
0

7 133

4 530

797

12 565
19 698

11 768
16 298

11 768
12 565

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Finansieringsverksamheten
Andelskapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

11

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Noter
Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal redovisning samt enligt
rekommendationer för delårsrapportering från Rådet för kommunal redovisning. Samma
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste
årsredovisningen.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges.
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med en
ursprunglig löptid på högst tre månader.
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Noter

Belopp i tkr
2018-08-01
2018-08-31

2017-01-01
2017-08-31

2017-01-01
2017-12-31

1 Verksamhetens intäkter
Förmedlingstjänster
Övriga intäkter
Summa

129 067
141
129 208

118 838
188
119 026

186 579
322
186 901

2 Verksamhetens kostnader
Direktionskostnader
Sociala avgifter direktion
Personalkostnad
Sociala avgifter personal
Arvoden och ersättning tolkar
Sociala avgifter tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Dator/IT/telefoni/post
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Summa

362
123
14 964
4 727
80 004
17 646
814
1 922
1 874
269
2 330
125 035

14 077
4 526
77 528
17 369
568
1 859
1 656
405
2 103
120 091

580
194
20 789
6 638
120 962
27 130
1 418
2 826
2 488
455
3 058
186 538

103
103

165
165

248
248

0
0

2
2

3
3

1
37
38

10
18
28

0
39
39

Not

3 Avskrivningar
Inventarier
Summa
4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa
5 Finansiella kostnader
Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet
i den period de hör hemma.
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6 Anläggningstillgångar
Inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Årets avskrivning
Utgående bokfört värde

1 241
-1 138
0
-103
0

1 241
-890
0
-165
186

1 241
-889
0
-248
104

7 Fordringar
Kundfordringar
Div. kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

15 760
29
17 244
33 033

14 253
9
15 935
30 197

22 537
21
20 409
42 967

8 Kassa och bank
Bank
Summa

19 698
19 698

16 298
16 298

12 565
12 565

9 Allmänt eget kapital
Balanserat resultat
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa

21 381
2 779
4 032
28 192

21 303
2 779
-1 256
22 826

21 302
2 779
79
24 160

1 335
5 762
2 213
1
604

1 088
5 328
2 051
0
635

1 708
7 317
3 132
0
873

9 890
4 733
24 538

10 213
4 540
23 855

12 495
5 951
31 476

10 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter
Skulder till anställda
Upplupna semesterlöner
Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala
avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 augusti 2018.

11 Andelskapital
Årets förändring av andelskapital
0
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare
Summa

0

0

0

0

0

16 (16)

Delårsrapport 2018
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Tolkförmedling Väst
Inkommit 2018-10-26
Dnr 18/0057-4
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-14

§ 219 2012.374 KS

Slutrapport projekt Smartare bemanning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2012, § 161 att starta projektet "Smartare
bemanning". Slutredovisning med utvärdering av projektets resultat ska återredovisas
skriftligen till kommunstyrelsen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 november 2018 lämnat följande yttrande:
Projektet om Smartare bemanning har pågått mellan oktober 2012 till december 2016 och
har drivits tillsammans med Barn och ungdomsförvaltningen, Socialförvaltningen samt Vård
och äldreomsorgsförvaltningen.
Ett schema och bemanningssystem är infört. Projektresultatet har visat på att medarbetarnas
möjligheter att påverka och vara delaktig i arbetstidens förläggning har ökat och
verksamheten har sett fördelar och tidsvinster i de fall där man aktivt har arbetat i
systemstödet för schemaläggning och resursplanering. Omställningsarbetet har tagit längre
tid än vad som har uppskattats i projektet från början. Projektet har inte fullt ut lett att
tillsvidareanställd personal har fått den sysselsättningsgrad medarbetare önskat.
Projektet har resulterat i att det finns en central bemanningsfunktion i kommunen med en
samordnad och effektiv vikariehantering kopplat till timavlönade. En ramöverföring från barnoch ungdomsnämnden, socialnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden till
kommunstyrelsen med totalt 3,6 mnkr genomfördes under 2015.
Genom att övergå till att hantera lön- och tidsadministrationen digitalt har den manuella
hanteringen minskat. Samtidigt så har möjligheten för timavlönade att öka sitt medinflytande
avseende arbetstidens förläggning ökat. Andelen timavlönade har dock inte minskat med 50
% utan har istället fortsatt att öka.
Sammanfattningsvis har projektet delvis nått uppsatta mål. Att projektet inte nått full
måluppfyllelse kan härledas till projektets komplexitet och omvärldsfaktorer som påverkat
projektet, vilket även lyfts fram i Ernst & Youngs externa genomlysning. Volymökningar i
verksamheten, hög sjukfrånvaro, personalbrist både inom ordinarie och timavlönad personal,
personalomsättning bland chefer, ökad konkurrens på arbetsmarknaden och ökad rörlighet
samt många akuta behov har inneburit utmaningar i uppdraget och påverkat måluppfyllelsen.
Projektinförande har även påverkats av normer, invanda arbetssätt och förväntningar i
uppdraget. Förvaltningsspecifika överenskommelser har tecknats med berörda förvaltningar
för att förtydliga uppdraget och gränsdragningar.
Fortsatt utvecklingsarbete och omställningsarbete pågår i kommunen ordinarie verksamhet,
där projektet har lagt en bra grund. Det råder samsyn kring såväl möjligheter som hinder för
det fortsatta kommungemensamma arbetet och att en centraliserad bemanning behövs för
att effektivisera rekryteringsprocessen även om justeringar krävs.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-14

AU § 219, forts 2012.374 KS
Sammantaget behöver kommunen fortsatt utveckla det digitala stödet, öka kunskaper kring
effektiv bemanningsoptimering och bemanningsekonomi samt öka flexibilitet i organisationen
för att fler ska få önska sysselsättningsgrad så att arbetsgivaren är attraktiv och kan klara
kompetensförsörjningen på sikt.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Projekt Smartare bemanning slutrapport godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-08
Julia Eisele

Kommunstyrelsen

2012.374 KS

Slutrapport projekt Smartare bemanning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 15 oktober 2012, § 161 fattat beslut om att starta projektet
”Smartare bemanning”. Slutredovisning med utvärdering av projektets resultat ska
återredovisas skriftligen till kommunstyrelsen.
Förvaltningens yttrande
Projektet om Smartare bemanning har pågått mellan oktober 2012 till december 2016 och
har drivits tillsammans med Barn och ungdomsförvaltningen, Socialförvaltningen samt Vård
och äldreomsorgsförvaltningen.
Ett schema och bemanningssystem är infört. Projektresultatet har visat på att medarbetarnas
möjligheter att påverka och vara delaktig i arbetstidens förläggning har ökat och
verksamheten har sett fördelar och tidsvinster i de fall där man aktivt har arbetat i
systemstödet för schemaläggning och resursplanering. Omställningsarbetet har tagit längre
tid än vad som har uppskattats i projektet från början. Projektet har inte fullt ut lett att
tillsvidareanställd personal har fått den sysselsättningsgrad medarbetare önskat.
Projektet har resulterat i att det finns en central bemanningsfunktion i kommunen med en
samordnad och effektiv vikariehantering kopplat till timavlönade. En ramöverföring från barnoch ungdomsnämnden, socialnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden till
kommunstyrelsen med totalt 3,6 mnkr genomfördes under 2015.
Genom att övergå till att hantera lön- och tidsadministrationen digitalt har den manuella
hanteringen minskat. Samtidigt så har möjligheten för timavlönade att öka sitt medinflytande
avseende arbetstidens förläggning ökat. Andelen timavlönade har dock inte minskat med 50
% utan har istället fortsatt att öka.
Sammanfattningsvis har projektet delvis nått uppsatta mål. Att projektet inte nått full
måluppfyllelse kan härledas till projektets komplexitet och omvärldsfaktorer som påverkat
projektet, vilket även lyfts fram i Ernst & Youngs externa genomlysning. Volymökningar i
verksamheten, hög sjukfrånvaro, personalbrist både inom ordinarie och timavlönad personal,
personalomsättning bland chefer, ökad konkurrens på arbetsmarknaden och ökad rörlighet
samt många akuta behov har inneburit utmaningar i uppdraget och påverkat måluppfyllelsen.
Projektinförande har även påverkats av normer, invanda arbetssätt och förväntningar i
uppdraget. Förvaltningsspecifika överenskommelser har tecknats med berörda förvaltningar
för att förtydliga uppdraget och gränsdragningar.
Fortsatt utvecklingsarbete och omställningsarbete pågår i kommunen ordinarie verksamhet,
där projektet har lagt en bra grund. Det råder samsyn kring såväl möjligheter som hinder för
det fortsatta kommungemensamma arbetet och att en centraliserad bemanning behövs för
att effektivisera rekryteringsprocessen även om justeringar krävs.
Sammantaget behöver kommunen fortsatt utveckla det digitala stödet, öka kunskaper kring
effektiv bemanningsoptimering och bemanningsekonomi samt öka flexibilitet i organisationen
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för att fler ska få önska sysselsättningsgrad så att arbetsgivaren är attraktiv och kan klara
kompetensförsörjningen på sikt.

Ekonomisk bedömning
Ramöverföring från barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och vård- och
äldreomsorgsnämnden till kommunstyrelsen med totalt 3,6 mnkr har redan genomförts under
2015.
Projektet är avslutat. Kostnader hanteras vidare inom ordinarie verksamhet och ram.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Projekt Smartare bemanning slutrapport godkänns.

Beslutet ska skickas till
Barn och ungdomsnämnden
Vård och äldreomsorgsnämnden
Socialnämnden
Personalavdelningen

Anneli Schwartz
Tf Kommundirektör

Julia Eisele
Tf Personalchef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2018-11-08
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Projektnamn
Dokumentansvarig
Fastställd av
Dokumentversion
Ärende

Smartare bemanning
Åse Andersson
Roland Ödh
1.1
2012.374 KS 027

Slutrapport

Smartare bemanning
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1 Projektets bakgrund
1.1 Uppdragsgivare och uppdrag
Projektbeställare: Roland Ödh, Personalchef

1.2 Bakgrund till projektet
Kommunen saknade ett enhetligt system för att stödja bemanning med vikarier och schemaläggning
på arbetsplatser med behov av denna hantering. De arbetsmetoder och det systemstöd som fanns på
respektive förvaltning var i behov av förnyelse och mycket av arbetet skedde manuellt och utan
samordning. Organisationen konstaterade även att såväl bemannings- som schemahantering var
resursslukande.
Mot bakgrund av detta genomfördes en förstudie 2011 som sedermera ledde till beslut att upphandla
ett bemannings- och schemassystem. Denna upphandling genomfördes under våren 2012 och efter
politiskt beslut kunde så projektet ”Smartare bemanning” påbörjas hösten 2012. Time Care vann
upphandlingen av systemstöd för bemanning- och schemahantering. Under januari 2013 infördes en
centraliserad organisation, bemanningsservice, för att stödja verksamheten med hantering och
bokning av vikarier. I februari 2014 började verksamheten arbeta med schema och resursplanering via
systemstödet Time Care Planering och slutligen i april 2015 påbörjades arbetet med att bygga upp en
central rekryteringsdel inom bemanningsenheten.

1.3 Projektets syfte
Projektet genomfördes med det övergripande syftet att;
 Sänka kostnader i verksamheten samtidigt som de tillgängliga resurserna skulle användas på
ett effektivare sätt.
 Öka kommunens möjligheter att attrahera dagens såväl som morgondagens arbetskraft.
 Öka möjligheterna för manliga och kvinnliga arbetstagare inom kommunen att få en
anställning där sysselsättningsgraden motsvarar den anställdes önskemål.

1.4 Projektmål
Projektets mål var:
 Att öka medarbetarens påverkan och delaktighet i schemaplanering.
 Att få en gemensam och effektiv bemanningsservice
 Att få en gemensam och effektiv vikarierekrytering
 Öka kontinuiteten i verksamheten
 Minska behovet av antal timavlönade
 Tidsåtgång för vikariehantering vid förvaltningar och löneenhet ska ha minskat med 50 % vilket
ska ha frigjort resurser.
 Tidsåtgång för chefers och administratörers schemaplanering har minskat med 50 % vilket ska ha
frigjort resurser.
 Tillsvidareanställd personal inom skola, vård- och äldreomsorg och inom socialtjänst har fått den
sysselsättningsgrad som medarbetaren önskar.

1
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Vilket i sin tur även skulle ge positiva effekter kring ökad jämställdhet och att kommunen ska ses som
en attraktiv arbetsgivare.

1.5 Projektperiod
2012-10-15 initierade Kommunstyrelsen arbetet med projekt Smartare bemanning och slutredovisning
med utvärdering av projektet var satt att vara kommunstyrelsen tillhanda 31 mars 2016.
Projektperioden har dock förlängts tom 2016-12-31.

1.6 Omfattning
Det förväntade resultatet var:
 Att tillsvidare anställd personal inom skola, vård- och äldreomsorg och inom socialtjänsten
som hanterades i schema- och bemanningssystemet skulle kunna erhålla den
sysselsätningsgrad som medarbetaren så önskade.
 Att andelen timavlönade inom dessa sektorer skulle minska med 50 %.
 Att tidsåtgången för chefers- och administratörers schemaplanering skulle ha minskat med 50
% vilket i sin tur frigjort resurser som kunnat användas på annat sätt.
 Tidsåtgången för vikariehantering vid förvaltningar och vid löneenhet skulle ha minskat med
50 %, vilket skulle ha frigjort resurser som kunnat användas på annat sätt.
 Att medarbetarens möjligheter att påverka och vara delaktiga i arbetstidens förläggning skulle
öka.
 Att kommunen skulle ha organiserat en samordnad och effektiviserad bemanningsfunktion.
 Att kommunen skulle ha organiserat en samordnad och effektiviserad vikarierekrytering som
tillför rätt kompetens till verksamheten.
 Att de vidtagna förändringarna ska ha kommit brukaren/vårdtagaren/barnet till del genom ökad
kontinuitet.
Projektet drevs så att effektiviseringsvinster kunde komma hela den kommunala organisationen till
gagn genom att kontinuerligt se över vilka delar av hanteringen som kan och bör tillämpas i hela
kommunen.

1.7 Avgränsning
Projektet gällde Alingsås kommun som arbetsgivare. Bolag ägda av Alingsås kommun och Alingsås
Vårgårda räddningstjänstförbund ingick inte i projektet.
Anställda som har avtalet BEA och PAN angivet i sitt anställningsavtal var undantagna i projektet.
Frånvaroregistrering och andra funktioner som redan fanns i PS-självservice.
De organisatoriska frågor som följde på en effektivisering av verksamheten och som berörde en
enskild förvaltning skulle hanteras av den berörda förvaltningen. Projektledningens ansvar var att
effektivisera och redovisa vilka arbetsuppgifter och rutiner som kunde utvecklas eller avvecklas. Den
berörda förvaltningen ägde sedan frågan om att bedöma konsekvenserna av och att organisera sin
verksamhet i förhållande till detta.

2
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2 Måluppfyllelse
2.1 Projektresultat, tid och kostnad
Kostnader gällande personal och tid samt ytterligare kostnader som uppstått i projektet för t.ex.
konferens, studiebesök, boende, litteratur, utbildning mm har finansierats av respektive förvaltning.
I samband med beslut om att permanenta organisationen för bemanningsenheten gjordes en
ramöverföring från barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden
med 1,2 mnkr per nämnd, totalt 3,6 mnkr 2015.

2.2 Upplevd kvalitet
Mål: Att öka medarbetarens påverkan och delaktighet i schemaplanering
Måluppfyllelse
Medarbetarens möjligheter att påverka och vara delaktig i arbetstidens förläggning har ökat inom de
förvaltningar, områden och enheter där man har arbetat i systemstödet för schemaläggning och
resursplanering. Utvecklingen inom detta område har gått avsevärt långsammare än vad som
beräknades när projektet inleddes och har bara delvis nått uppsatta mål. Det innebär bl.a. hela Barnoch ungdomsförvaltningen
som
idag står utanför utvecklingen
inom
de digitala
schemaläggningsprocesser som möjliggörs inom ramen för systemet Time Care Planering.
Mål: Att få en gemensam och effektiv bemanningsservice
Måluppfyllelse
Kommunen har organiserat och samordnat en central bemanningsfunktion. Syftet är att effektivisera
tillsättningen av vikarier genom att avlasta förvaltningarna från arbetsuppgifter som är kopplade till
bemanning av timavlönade. Införandet har varit behäftat med inkörningsproblem som bl.a. kan
kopplas till den ökade efterfrågan på vikarier samt ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Det har
medfört att överenskommelser med förvaltningarna om hur funktionen ska fungera varit under ständig
översyn och modifiering. Funktionen bedöms fungera tillfredsställande men måste även fortsatt
utvecklas i samverkan med de förvaltningar som den stödjer. Bemanningsfunktionen utgör en del av
ett större sammanhang. På sikt måste beroendet av timanställda nedgå. Det ställer krav på att
förvaltningarna anställer fler i den ordinarie verksamheten. Ett fortsatt utvecklingsarbete bör inkludera
utökade kunskaper kring effektiv bemanningsplanering, fler anställda i organisationen, större flexibilitet
i det dagliga arbetet, större möjligheter att påverka sin sysselsättningsgrad. Denna del av
bemanningsorganisationen om fyra årsarbetare bedöms väl dimensionerad i förhållande till de
uppdrag som föreligger idag.
Mål: Att få en gemensam och effektiv vikarierekrytering
Måluppfyllelse
Kommunen har, inom ramen för bemanningsorganisationen, organiserat och samordnat en
vikarierekryteringsfunktion. Funktionen består av två rekryterare. Brist på ordinarie personal, brist på
vikarier och verksamhetens karaktär med hög sjukfrånvaro och många akuta behov innebär att denna
del bedöms vara underdimensionerad i förhållande till det ursprungliga uppdraget. Det innebär endera
att uppdraget får anpassas till resurserna eller att organisationen får utökas. Just nu pågår ett arbete
som utgår från en anpassning av uppdraget vilket ska leda till anpassade överenskommelser med
berörda förvaltningar. Vidare kan en avveckling av projektet frigöra ytterligare resurser genom att
rollen som chef för bemanningsenheten delvis omriktas till rekryteringsarbete.

3
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Mål: Minska behovet av antal timavlönade
Måluppfyllelse
Andelen timavlönade har inte minskat med 50 % utan har istället fortsatt att öka. Januari 2015 gjordes
beställningar i Time Care Pool gällande 233 årsarbetare, i januari 2016 är siffran 258 årsarbetare.
Detta kan delvis kopplas till volymökningar inom verksamheten och ökad konkurrens på
arbetsmarknaden, men kan också kopplas till att utvecklingen mot en effektivare schemaplanering och
nya arbetsformer har gått långsammare än planerat.
Den ökade konkurrens på arbetsmarknaden är tydlig för alla typer av tjänster och befattningar och blir
väldigt märkbar när det gäller möjligheten att timanställa tillräckligt för att täcka behoven, vilket även
märks på arbetstagarorganisationens remissvar.
Mål: Tillsvidareanställd personal inom skola, vård- och äldreomsorg och inom socialtjänst har
fått den sysselsättningsgrad som medarbetaren önskar.
Måluppfyllelse
Ett kollektivavtal som skapade förutsättningar för att aktivt utveckla arbetsformer som skulle stödja
införandet av önskad sysselsättningsgrad och öka rörligheten mellan arbetsplatser tecknades tidigt.
Då Kommunal inte såg något annat alternativ än att säga upp kollektivavtalet så begränsades
möjligheterna att arbeta vidare med ”önskad sysselsättningsgrad” samtidigt som det hämmade
utvecklingen av en mera effektiv schemaläggning. Det innebär att projektmålet i detta stycke inte är
uppnått. Verksamheterna som använder schemaläggningsverktyget har fortsatta möjligheter till
samplanering.
Mål: Tidsåtgång för chefers och administratörers schemaplanering har minskat med 50 %
vilket ska ha frigjort resurser
Måluppfyllelse
Utvärderingar
pekar
på
att
de
enheter/områden
inom
vårdoch
omsorg
där
chefer/administratörer/samordnare arbetar aktivt i systemstödet för schemaläggning där ser
verksamheten också fördelar och tidsvinster. Vidare skapar systemet en helhetsbild över
verksamhetens behov vilket bidrar till resurseffektiv schemaplanering.
Socialförvaltningen har satsat på utbildning i bemanningskunskap till sina berörda chefer. Dessa
kunskaper skapade en större förståelse för systemet och gav goda förutsättningar till att omsätta
kunskap till faktisk bemanningskompetens. Vård- och äldreomsorgsförvaltningen har som plan att
även erbjuda denna utbildning till sina chefer då man fått in planeringssystemet fullt ut i förvaltningen.
Barn- och ungdomsförvaltningen har valt att utgå ur Time Care Planering då de ser svårigheter att
kombinera systemet med deras behov av barnens schema och faktiska närvaro i förskolan.
Sammanfattningsvis så fortsätter införandet av systemet Time Care Planering inom vård- och
äldreomsorgsförvaltningen, inom socialförvaltningen är införande klart och utvecklas alltjämt. På sikt
bedöms dessa båda förvaltningar att uppnå de mål som fanns uppställda i projektet.
Mål: Tidsåtgång för vikariehantering vid förvaltningar och löneenhet ska ha minskat med 50 %
vilket ska ha frigjort resurser.
Måluppfyllelse
Genom att övergå till att hantera mycket av löne- och tidsadministrationen i Time Care Pool avseende
vikarier så har den manuella hanteringen minskat för chefer, administratörer och kommunens
löneenhet. Samtidigt så har möjligheten för timavlönade att öka sitt medinflytande avseende
arbetstidens förläggning ökat genom att systemet möjliggör att den timavlönade kan lägga önskemål
om hur man vill jobba. Efterbeställningar kan inte hanteras i systemet vilket innebär att den manuella
hanteringen ännu inte är helt avskaffad. Det innebär samtidigt att den timavlönade vid dessa tillfällen
riskerar att inte erhålla sin lön i rätt tid och att kontrollen på följsamheten i förhållande till
arbetstidslagstiftningen nedgår.
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Mål: Öka kontinuiteten i verksamheten
Måluppfyllelse
Många verksamheter har hög sjukfrånvaro och stora volymökningarna vilket skapar ett stort behov av
många timavlönade. Detta i en kombination med stor konkurrens inom svårrekryterade yrkesroller på
arbetsmarknaden talar för att de vikarier som befinner sig i arbete inom högt belastade enheter i
kommunen arbetar mycket, men då formell kompetens saknas för yrket blir man som vikarie inte
långvarig. Inom enheter som arbetar med resurseffektiv schemaplanering ser man dock att andelen
beställningar gällande timavlönade till bemanningsenheten har minskat vilket i sin tur gynnar
kontinuiteten.

3 Projektförloppet
3.1 Genomförande och organisation
Då projekt Smartare bemanning var stort och omfattande och löpte över flera år delades arbetet in i
flera delprojekt som hade lite olika inriktning men samma struktur.
Delprojekt:
 Teknisk installation av system
 Bemanningsfunktion
 Optimal bemanning
 Vikarierekrytering

Politiskt beslut
”Smartare bemanning”
okt 2012

Förstudierapport

Projektbeskrivning,
aug 2012

Bemanningsservice,
pilotform jan 2013

Rekrytering, uppstart
feb 2015

Genomlysning,
mars 2016

Förvaltningsspecifika
överenskommelser

Slutrapport,
dec 2016

3.1.1 Bemanning
Bemanningsenheten tillhör kommunledningskontoret och HR-avdelningen. Bemanningsenheten
består av totalt 7 årsarbetare (ÅA). En årsarbetare på bemanningsservice arbetar både som
löneadministratör och bemanningsplanerare.

Bemanningsenheten
Chef (1,0 åa)

5

Bemanningsservice (4,0 åa)

Rekrytering (2,0 åa)
Page 156 of 211

3.2

Förändring av krav och mål

Ett kollektivavtal som skapade förutsättningar för att aktivt utveckla arbetsformer som skulle stödja
införandet av önskad sysselsättningsgrad och öka rörligheten mellan arbetsplatser tecknades tidigt.
Då Kommunal inte såg något annat alternativ än att säga upp kollektivavtalet så begränsades
möjligheterna att arbeta vidare med ”önskad sysselsättningsgrad” samtidigt som det hämmade
utvecklingen av en mera effektiv schemaläggning. Det innebär att projektmålet i detta stycke inte är
uppnått.

3.3 Kommunikation
Medlemmar i projektgruppen och tillika biträdande projektledare har ansvarat för att information från
projektgruppsmöten har landat i sin respektive förvaltning, liksom att man som biträdande
projektledare har inhämtat frågor från verksamheten och lyft till projektgruppens dagordning.
Projektet Smartare bemanning återfinns i projektkatalogen som nås via Kommunportalen. För
arbetsmaterial har projektgruppen haft tillgång till en mapp på kommungemensamma katalogen.
Styrgruppsmöten och projektgruppsmöten har dokumenterats och publicerats i projektkatalogen på
intranätet, så även övrig dokumentation.
En kommunikationsplan upprättades. Syftet var att säkerställa att rätt målgrupp fick rätt information i
rätt tid på rätt sätt. Kommunikationsplanen byggdes på en intresseanalys som genomfördes.
Beslutade ändringar fördes in i projektbeskrivningen och andra projektdokument vilka då reviderades
och fick nya versionsnummer.

4 Erfarenheter
4.1 Organisation, roller och ansvar
Projektet har varit organiserat enligt följande:
Styrgrupp och beslutande:
Roland Ödh
Catharina Johansson
Susanne Åhman
Cecilia Knutsson

Personalavdelningen
Personalchef/projektbeställare
Vård- och äldreomsorgsförvaltningen
Förvaltningschef
Socialförvaltningen
Förvaltningschef
Barn- och ungdomsförvaltningen
Förvaltningschef

Styrgruppen har träffats en gång i månaden för att under projektets slutfas glesats ut.
Projektgrupp:
Annica Fjerdingby
Åse Andersson
(april 2016-jan 2017)
Mattias Nygård
Linda Skoglund
Annika Öman
Annika Göransson

Personalavdelningen
Personalavdelningen

Enhetschef/Projektledare
Tf. Enhetschef/Projektledare

Vård- och äldreomsorgsförvaltningen
Socialförvaltningen
Socialförvaltningen
Barn- och ungdomsförvaltningen

bitr. projektledare
bitr. projektledare
Lokal huvudadministratör
bitr. projektledare

Projektgruppen har träffats en gång i veckan för att under projektets slutfas ha glesats ut till varannan
vecka. Syftet med dessa möten var att diskutera nuläge men även att samla ihop frågeställningar.
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Referensgrupp
Referensgrupper upprättades bestående av t.ex. fackliga företrädare, IT-enheten, löneenheten mm.
Dessa har antingen kallats ihop av projektgruppen när gruppen haft något att diskutera eller informera
om, eller då respektive referensgrupp haft behov. Dessa grupper har informerats om projektets
framsteg samt agerat bollplank under genomförandefasen.

4.2 Utbildning i projektet
I uppstartsfasen fick alla berörda chefer och medarbetare utbildning i verksamhetssystemet.
Pilotområdet fick utbildning direkt via Time Care, därefter utbildade respektive förvaltning i Time Care
Planering. Bemanningsservice bjöd in alla beställare samt timavlönade för utbildning i Time Care Pool.
I socialförvaltningen har alla inblandade chefer genomgått en kurs i bemanningskunskap och fortsätter
därefter med att utbilda alla medarbetare i en medarbetarakademi. Detta har mottagits mycket positivt.

4.3 Dokumentation
Projektet Smartare bemanning återfinns i projektkatalogen som nås via Kommunportalen. För
arbetsmaterial har projektgruppen haft tillgång till en mapp på kommungemensamma katalogen.
Styrgruppsmöten och projektgruppsmöten har dokumenterats och publicerats i projektkatalogen på
intranätet, så även övrig dokumentation.

4.4 Leverans, överlämning och godkännande
Då projektet närmade sig sin slutfas togs ett beslut i styrgruppen om att en extern översyn skulle vara
till hjälp för att skapa motivation och samsyn hos berörda verksamheter i det fortsatta
utvecklingsarbetet samt inför framtida beslut om projekt Smartare bemanning. Ernst & Young
anlitades och syftet med genomlysningens första fas var att:
-

Kartlägga och analysera nuläget
Identifiera möjligheter och hinder
Ta fram möjliga åtgärdsförslag tillsammans med berörda chefer och nyckelpersoner.

I genomlysningens första fas intervjuades olika funktioner och representanter såsom personalchef,
förvaltningschefer, enhetschefer, fackliga representanter, lokala projektledare och medarbetare vid
bemanningsenheten.
Det framkom tydligt att de tre förvaltningarna hade olika kultur och förutsättningar för att ett enhetligt
system kunde stödja vikariebemanning och schemaläggning. Sedan start har dessutom
förutsättningarna delvis förändrats. Det har blivit svårare att rekrytera då tillgången på kompetent
arbetskraft har minskat. Lärarlegitimation har införts vilket påverkat rekryteringsmöjligheter inom Barnoch ungdomsförvaltningen. Enligt de berörda verksamheterna har dessa förändrade förutsättningar
skapat utmaningar i genomförandet och delar av projektet har inte kunnat genomföras enligt plan.

Sammanfattande slutsatser från genomlysningen:
 Det råder samsyn kring såväl möjligheter som hinder, vilket är en stark plattform för den
fortsatta utvecklingen. Det råder även samsyn kring att den centraliserade bemanningen
behövs för att effektivisera rekryteringsprocessen även om justeringar krävs.
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Den rådande situationen med stor brist på vikarier visar på att projektet inte var utformat för
akuta lägen. Det finns behov av processer för akuta situationer och långsiktig
professionaliserad rekrytering och bemanning.
Delade uppfattningar om bemanningsenhetens uppdrag gjorde att ingens förväntningar
uppfylldes.
Formell ansvarsfördelning fanns, men informella gråzoner hade uppstått där ingen tog ansvar.
Genomlysningen fann även att det rådde en gråzon kring ”omhändertagandet” av vikarierna
vilket i förlängningen kan påverka Alingsås kommun som attraktiv arbetsplats i en tid av
vikariebrist.
För att kunna utveckla den centrala bemanningsenheten såg man att det krävdes ett mått av
manuell kontroll, flexibilitet, riktat engagemang och specialisering.
Långa kommunikationsvägar och avsaknad av forum för dialog försvårade möjligheterna att
skapa samsyn kring såväl syfte som genomförande.
Bemanningsenheten sågs i vissa fall mer som en styrfunktion än som en stödfunktion vilket
gjorde att bemötandet ibland blev lidande från båda håll då verksamheten inte förväntade sig
annan leverans än de själva beställt.
Slutligen så fann man att ökad återkoppling i bemanningsärenden skulle vara ett enkelt sätt att
överbrygga flera av nuvarande hindren.

Workshops:
För att förvalta vad som framkommit i genomlysningens första fas tog styrgruppen beslut om att
fortsätta samarbetet med Ernst & Young i ett andra steg. I andra fasen arrangerades workshops med
de tre förvaltningarna som ingick i projektet. Uppslutningen från de olika förvaltningarna såg olika ut.
Medarbetare från bemanningsenheten deltog vid samtliga tillfällen. Deltagarna från förvaltningarna
bestod av enhetschefer, i vissa fall avdelningschefer och förvaltningschefer. Syftet med workshops var
att:





Förankra resultaten av genomlysningen i verksamheterna
Bidra till samsyn kring nuläge, möjligheter och hinder
Utveckla och prioritera åtgärdsförslag
Påbörja handlingsplan

Sammanfattade slutsatser från workshops:
Ett antal utvecklingsområden återkom och bedömdes som högt prioriterade vid samtliga tre workshops
dessa var att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan bemanningsenheten och verksamheterna, föra
dialog med vikarier samt tydliggöra hur det ska ske samt stärka återkopplingen kring beställningar.
Pågående utvecklingsarbete:
Bemanningsenheten arbetar efter genomlysningen mer riktat och förvaltningsspecifikt samt genom
förkortade kommunikationsvägar. Bemanningsenheten har tillsammans med representanter från
respektive förvaltning arbetat fram förvaltningsspecifika överenskommelser som ska tydliggöra
ansvarsfördelningen mellan bemanningsenhet och verksamhet. Bemanningsenheten bjuder in till
förvaltningsspecifika bemanningsforum varje månad för att befinna sig närmre verksamheten samt
förkorta kommunikationsvägarna.
HR-avdelningen har för avsikt att arbeta fram förvaltningsspecifika överenskommelser som ska
tydliggöra
roller
och
ansvar
mellan
HR-avdelning
och
verksamhet
avseende
schemaplaneringsverktyget Time Care Planering.

4.5 Kommunikation och informationsspridning
Kontinuerlig dialog har förts mellan projektbeställare och projektledare. Projektbeställaren har fattat
beslut i frågor som har med projektets drivande att göra.
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Projektets styrgrupp har fattat beslut rörande projektdirektiv, projektbeskrivning och avvikelser rörande
projektbeskrivningen samt godkänt slutredovisningen av projektet.
Projektgruppen har arbetat inom alla delprojekt men inte alltid utfört allt arbete själva. Arbetsgrupper,
både inom respektive förvaltning och förvaltningsövergripande har under projektets gång stöttat.
Projektledaren har ledsagat och samordnat projektet inom ramen för sitt uppdrag. Projektledaren har
tagit initiativ till kontakt med projektbeställare och styrgrupp i frågor som uppkommit utöver vad som
framgår i projektplanen.
Biträdande projektledare har ledsagat och samordnat införande på egen förvaltning och där så
behövts även varit ledare av delprojekt. Biträdande projektledare har ansvarat för att direktiv och
information av betydelse för genomförande har kommunicerats med egen förvaltningschef samt övriga
berörda i frågan.

4.6 Övrigt
Införandets utmaningar har även påverkats av normer och invanda arbetssätt, ska förändringen bli
bestående och lyckosam krävs fortsatt arbete med utveckling av kulturer inom berörda förvaltningar.
Sedan start har dessutom förutsättningarna förändrats. Tillgång på kompetent arbetskraft har minskat
vilket lett till att det har blivit svårare att rekrytera. Dessa förändrade förutsättningar har skapat
utmaningar i genomförandet. Förutsättningarna har också skilt mellan förvaltningarna, t ex har
lärarlegitimation införts vilket komplicerar ytterligare för Barn- och ungdomsförvaltningen.
I teorin finns en tydlig struktur med mål, gränssnitt, ansvarsfördelning och rutiner. I praktiken följs inte
ansvarsfördelning och gränssnitt fullt ut.
Följande har fungerat bra:
- Bemanningsenheten placering på HR-avdelningen där såväl löneenheten som
systemspecialister funnits stationerade har möjliggjort ett välfungerande samarbete.
- Därutöver konstateras att ett starkt stöd för projektet och beslutsamhet i
genomförandet skapar goda förutsättningar för positiva resultat och för att information kring
projektet når ut i verksamheten.
Att ta i beaktande:
- Många enheter inom dessa tre förvaltningar har haft stor omsättning på enhetschefer/rektorer.
Vilket påverkat implementeringen ogynnsamt samt att man som ny i sin roll inte heller haft
bakgrund till projektets tillkomst.
- Bokningssystemet Time Care ses ej av medarbetare inom förvaltningarna som ett
verksamhetssystem utan som en tredje part.
- En stor förändring kring invanda arbetssätt har med all sannolikhet skapat en rädsla i
verksamheterna.
- Då det finns många kopplingar inom bemanningsenheten gällande lön och utbetalning av lön
till timavlönade har ett större behov av denna kunskap vuxit fram hos bemanningsservice.
- Planering och långsiktighet är avgörande faktorer för projektets framgång.
- Möjligheterna till samplanering och ökad schemaeffektivisering finns alltjämt.
Följande kunde ha varit bättre:
- Riskbedömning gjordes i ett tidigt skede men borde använts mer aktivt inom projektet för att
minimera oro kring till exempel minskat självstyre, motvilja till förändring och informationsbrist.
- Mer kontinuerlig information och kommunikation utanför projektgrupp, styrgrupp och
referensgrupper.
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Slutsatser
Byte av medlemmar i styrgrupp så väl som projektgrupp kan ha stoppat upp informationsflödet. Vad
gäller byte av medlemmar i styrgruppen behöver det inte ha haft så stor påverkan men dock värt att ta
i beaktande. Byte av medlemmar i projektgruppen ses som mer ofördelaktigt framförallt gällande den
så viktiga implementeringen ut till enhetschefer/rektorer i varje ledningsgrupp.
Att det därtill har varit stor rotation och många chefsbyten inom förvaltningarna har i sin tur försvårat
implementeringen ytterligare.
I två av tre förvaltningar har biträdande projektledare haft enhetschef som sin yrkesbefattning, detta
kan ha inverkat på kommunikation, mandat och implementering ut till egna förvaltningen i positivt
avseende. I den tredje förvaltningen har biträdande projektledare inte haft samma plattform att utgå
ifrån vilket kan ha komplicerat införandefasen och informationsöverföringen.
HR-konsulternas roll på respektive förvaltning har, helt eller delvis, kommit i skymundan. Detta kan
också ha medfört vissa negativa konsekvenser för framgångsfaktorerna inom respektive förvaltning.
En risk- och konsekvensanalys redan i projektplanen rörande implementeringsfasen hade sannolikt
varit till hjälp under införandefasen. Då man når implementeringsfasen ställs alla delar på sin spets
och verksamheterna blir varse att förändringsarbetet gått in i skarpt läge.
Genom de hinder som beskrivs ovan samt av slutsatserna från oberoende genomlysning har man i
efterhand kunnat se att det varit svårigheter att nå ut till alla medarbetare i organisation med
information och budskap.

__________________________________________
Roland Ödh
Personalchef och beställare

__________________________________
Åse Andersson (Tf)/Annica Fjerdingby
Enhetschef och projektledare

__________________________________________
Cecilia Knutsson
Förvaltningschef Barn- och ungdomsförvaltningen

__________________________________
Karin Alvermalm
Tf förvaltningschef Socialförvaltningen

__________________________________________
Catharina Johansson
Förvaltningschef Vård- och äldreomsorgsförvaltningen
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Svar på förslag till
kommunstyrelsen Kommunens lantbrukare
och livsmedelsproducenter,
samverkan - Anna
Hansson (MP)
7
2017.168 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-14

§ 220 2017.168 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Kommunens lantbrukare och
livsmedelsproducenter, samverkan - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunstyrelsen den 22 februari 2017, § 27 lämnat förslag om
möjligheterna för att erbjuda ett mer aktivt stöd till Alingsås lantbrukare och övriga
livsmedelsproducenter i de utmaningar de står inför.
Förslagställaren föreslår följande:
1. Alingsås Business Center (ABC) ska ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan
medverka till en ökad livsmedelsproduktion.
2. ABC skall arrangera en samverkansdag/mötesplats för lantbrukare, livsmedelsproducenter
och andra företag och organisationer som servar livsmedelsproducenterna med
konsultationer och investeringar/åtgärder kopplade till krav från kommunens och andra
aktörers myndighetsutövning.
3. ABC samordnar en punktinsats med ett ansökningsförfarande för bidrag till
miljöinvesteringar i lantbruken.
4. Kommunstyrelsen föreslår även kommunfullmäktige att lämplig självförsörjningsgrad per
livsmedelsgrupp fastställs, och att Livsmedelsprogrammet kompletteras med dessa måltal.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 november 2018 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
I kommunens livsmedelsprogram, kommunfullmäktige den 10 juni 2015, § 88 framgår att
kommunen via sina livsmedelsinköp åtar sig att fokusera på en strävan att andelen
närproducerat ska öka. Enligt kommunens energiplan, antagen av kommunfullmäktige den
25 april 2012, § 74, ska kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden arbeta för att
kostens miljö- och klimatpåverkan i till exempel skolor ska minska. Kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för ökad produktion och konsumtion av lokalt
producerade livsmedel.
Kommunstyrelsen fattade den 15 oktober 2018, § 185 beslut om att från och med den 1
december 2018 flytta Alingsås Business Center (ABC) organisatoriskt från att vara en egen
enhet direkt underställd kommundirektören till att placeras inom Tillväxtavdelningen.
Samtidigt byter ABC namn till näringslivsenheten. Förutom näringslivsenheten finns
näringslivsrådet, vars roll är att skapa en samsyn mellan företag och kommun för att kunna
driva en gemensam utveckling av näringslivet i Alingsås. I näringslivsrådet ingår bland annat
Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Alingsås kommun har idag ingen handlingsplan för hur
kommunen ska kunna medverka till en ökad livsmedelsproduktion, och innan ett sådant
beslut fattas bör det utredas om en handlingsplan är möjlig att ta fram.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-14

AU § 220, forts 2017.168 KS
Näringslivsenheten har inom sitt uppdrag att arbeta med operativt näringslivsfrämjande
arbete och kompetensförsörjning. Inom ramen för detta anordnar enheten seminarium och
utbildningar regelbundet för kommunens näringsliv, där lantbrukare och
livsmedelsproducenter ingår.
Den typ av bidrag som är relevant för livsmedelsproducenter faller inom Länsstyrelsens
arbetsområde. Länsstyrelsen ansvarar för information och utbildningsinsatser om hur deras
ansökningsförfarande går till.
Arbetet med att uppdatera kommunens livsmedelsprogram har påbörjats, och en revidering
av programmet beräknas vara klart för politiskt beslut under 2019. Förslag till komplettering
av livsmedelsprogrammet kommer att behandlas i och med revideringen av
livsmedelsprogrammet.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Näringslivsenheten får i uppdrag att tillsammans med miljöskyddsnämnden utreda huruvida
det är möjligt att ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan medverka till en ökad
livsmedelsproduktion.
Punkt två, tre och fyra av förslagsställarens förslag anses besvarade med hänvisning till
kommunledningskontorets yttrande.
Yrkande
Anna Hansson (MP) yrkar att punkt 1 i förslag till beslut får följande lydelse:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt att ta fram en
handlingsplan för hur kommunen kan medverka till en ökad livsmedelsproduktion.
Anna Hansson (MP) yrkar på följande tillägg:
Kommunledningskontoret få i uppdrag att utreda och föreslå lämplig självförsörjningsgrad för
livsmedel.
Proposition
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla Anna Hanssons
ändringsyrkande, förslag till beslut punkt 1.
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå Anna Hanssons
tilläggsyrkande.
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-14

Beslut
AU § 220, forts 2017.168 KS
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt att ta fram en
handlingsplan för hur kommunen kan medverka till en ökad livsmedelsproduktion.
2. Punkt två, tre och fyra av förslagsställarens förslag anses besvarade med hänvisning till
kommunledningskontorets yttrande.
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-08
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2017.168 KS

Kommunstyrelsen

Svar på förslag till kommunstyrelsen - kommunens
lantbrukare och livsmedelsproducenter
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunstyrelsen den 22 februari 2017, § 27 lämnat förslag om
möjligheterna för att erbjuda ett mer aktivt stöd till Alingsås lantbrukare och övriga
livsmedelsproducenter i de utmaningar de står inför.
Förslagställaren föreslår följande:
1. Alingsås Business Center (ABC) ska ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan
medverka till en ökad livsmedelsproduktion.
2. ABC skall arrangera en samverkansdag/mötesplats för lantbrukare, livsmedelsproducenter
och andra företag och organisationer som servar livsmedelsproducenterna med
konsultationer och investeringar/åtgärder kopplade till krav från kommunens och andra
aktörers myndighetsutövning.
3. ABC samordnar en punktinsats med ett ansökningsförfarande för bidrag till
miljöinvesteringar i lantbruken.
4. Kommunstyrelsen föreslår även kommunfullmäktige att lämplig självförsörjningsgrad per
livsmedelsgrupp fastställs, och att Livsmedelsprogrammet kompletteras med dessa måltal.
Förvaltningens yttrande
I kommunens livsmedelsprogram, kommunfullmäktige den 10 juni 2015, § 88 framgår att
kommunen via sina livsmedelsinköp åtar sig att fokusera på en strävan att andelen
närproducerat ska öka. Enligt kommunens energiplan, antagen av kommunfullmäktige den
25 april 2012, § 74, ska kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden arbeta för att
kostens miljö- och klimatpåverkan i till exempel skolor ska minska. Kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för ökad produktion och konsumtion av lokalt
producerade livsmedel.
Kommunstyrelsen fattade den 15 oktober 2018, § 185 beslut om att från och med den 1
december 2018 flytta Alingsås Business Center (ABC) organisatoriskt från att vara en egen
enhet direkt underställd kommundirektören till att placeras inom Tillväxtavdelningen.
Samtidigt byter ABC namn till näringslivsenheten. Förutom näringslivsenheten finns
näringslivsrådet, vars roll är att skapa en samsyn mellan företag och kommun för att kunna
driva en gemensam utveckling av näringslivet i Alingsås. I näringslivsrådet ingår bland annat
Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Alingsås kommun har idag ingen handlingsplan för hur
kommunen ska kunna medverka till en ökad livsmedelsproduktion, och innan ett sådant
beslut fattas bör det utredas om en handlingsplan är möjlig att ta fram.
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Näringslivsenheten har inom sitt uppdrag att arbeta med operativt näringslivsfrämjande
arbete och kompetensförsörjning. Inom ramen för detta anordnar enheten seminarium och
utbildningar regelbundet för kommunens näringsliv, där lantbrukare och
livsmedelsproducenter ingår.
Den typ av bidrag som är relevant för livsmedelsproducenter faller inom Länsstyrelsens
arbetsområde. Länsstyrelsen ansvarar för information och utbildningsinsatser om hur deras
ansökningsförfarande går till.
Arbetet med att uppdatera kommunens livsmedelsprogram har påbörjats, och en revidering
av programmet beräknas vara klart för politiskt beslut under 2019. Förslag till komplettering
av livsmedelsprogrammet kommer att behandlas i och med revideringen av
livsmedelsprogrammet.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader utöver eventuell administrativ tid.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Näringslivsenheten får i uppdrag att tillsammans med miljöskyddsnämnden utreda
huruvida det är möjligt att ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan medverka
till en ökad livsmedelsproduktion.
2. Punkt två, tre och fyra av förslagsställarens förslag anses besvarade med hänvisning
till kommunledningskontorets yttrande.

Beslutet ska skickas till
Barn- och ungdomsnämnden (kostenheten), miljöskyddsnämnden, kommunledningskontoret
(näringslivsenheten)

Anneli Schwartz
Tf kommundirektör

Jenny Hellsten
Nämndstrateg

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2018-11-08
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-02-22

Protokollsutdrag
AU § 27 Dnr 2017.168 KS 840

Förslag till kommunstyrelsen - Kommunens lantbrukare och
livsmedelsproducenter, Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag:
Alingsås lantbrukare och övriga livsmedelsproducenter fyller en viktig funktion för
kommunens framtida livsmedelsförsörjning. Tyvärr är lantbrukarna i egenskap av
näringsidkare inte så uppmärksammande av kommunen. Kommunen skulle behöva erbjuda
mera aktivt stöd till våra lantbrukare och övriga livsmedelsproducenter i de utmaningar de
står inför.
Alingsås självförsörjningsgrad på livsmedel behöver snarast möjligt öka, för att säkerställa
vår tillgång på mat. Tillgången på livsmedel kan snabbt äventyras av till exempel ökade
klimatproblem och ökade priser (brist) på olja/bränsle som tyvärr fortfarande behövs för
livsmedelstransporter.
Hur lantbruket sköts och vilka metoder som används är också en avgörande faktor för vilken
påverkan det har på miljön. Riskerna för miljöförstöring är stora, om kunskaper eller resurser
saknas för arbete med miljövänliga metoder. Många av kommunens lantbruk behöver
åtgärder såsom fosfordammar, anläggning av våtmark, tvåstegsdiken, dränering,
strukturkalkning, kalkfilterdike och anpassade skyddszoner. Åtgärderna värnar biologisk
mångfald, minskar miljöbelastning av näringsämnen och bidrar till effektivare produktion.
All den jordbruksmark som finns i kommunen brukas inte. Det är viktigt att vi förstår varför
och att vi uppmuntrar till att odling och övrigt bruk av marken för livsmedelsproduktion, och
ökad lokal självförsörjning.
Med bakgrund av ovanstående yrkar jag att:


Alingsås Business Center (ABC) får i uppdrag att i samverkan med kommunens
lantbrukare och övriga livsmedelsproducenter ta fram en handlingsplan för hur
kommunen kan medverka till en ökad lokal livsmedelsproduktion



ABC får i uppdrag att arrangera en samverkansdag/mötesplats för lantbrukare,
livsmedelsproducenter och andra företag och organisationer som servar
livsmedelsproducenterna med konsultationer och investeringar/åtgärder kopplade till
krav från kommunens och andra aktörers myndighetsutövning



ABC får i uppdrag att samordna en punktinsats med ett ansökningsförfarande för bidrag
till miljöinvesteringar i lantbruken



Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämplig självförsörjningsgrad per
livsmedelsgrupp fastställs, och att Livsmedelsprogrammet kompletteras med dessa
måltal

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-02-22
AU § 27, forts Dnr 2017.168 KS 840
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Exp: Klk-ek o hållbar utv.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Ärende till Kommunstyrelsen 2017-02-22

Kommunens lantbrukare och livsmedelsproducenter
Alingsås lantbrukare och övriga livsmedelsproducenter fyller en viktig funktion för kommunens
framtida livsmedelsförsörjning. Tyvärr är lantbrukarna i egenskap av näringsidkare inte så
uppmärksammande av kommunen. Kommunen skulle behöva behöva erbjuda mera aktivt stöd till
våra lantbrukare och övriga livsmedelsproducenter i de utmaningar de står inför.
Alingsås självförsörjningsgrad på livsmedel behöver snarast möjligt öka, för att säkerställa vår
tillgång på mat. Tillgången på livsmedel kan snabbt äventyras av t ex ökade klimatproblem och
ökade priser (brist) på olja/bränsle som tyvärr fortfarande behövs för livsmedelstransporter.
Hur lantbruket sköts och vilka metoder som används är också en avgörande faktor för vilken
påverkan det har på miljön. Riskerna för miljöförstöring är stora, om kunskaper eller resurser
saknas för arbete med miljövänliga metoder. Många av kommunens lantbruk behöver åtgärder
såsom fosfordammar, anläggning av våtmark, tvåstegsdiken, dränering, strukturkalkning,
kalkfilterdike och anpassade skyddszoner. Åtgärderna värnar biologisk mångfald, minskar
miljöbelastning av näringsämnen och bidrar till effektivare produktion.
All den jordbruksmark som finns i kommunen brukas inte. Det är viktigt att vi förstår varför och att
vi uppmuntrar till att odling och övrigt bruk av marken för livsmedelsproduktion, och ökad lokal
självförsörjning.
Med bakgrund av ovanstående yrkar jag att:
Alingsås Business Center (ABC) får i uppdrag att i samverkan med kommunens lantbrukare och
övriga livsmedelsproducenter ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan medverka till en
ökad lokal livsmedelsproduktion.
ABC får i uppdrag att arrangera en samverkansdag/mötesplats för lantbrukare,
livsmedelsproducenter och andra företag och organisationer som servar livsmedelsproducenterna
med konsultationer och investeringar/åtgärder kopplade till krav från kommunens och andra
aktörers myndighetsutövning.
ABC får i uppdrag att samordna en punktinsats med ett ansökningsförfarande för bidrag till
miljöinvesteringar i lantbruken.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att lämplig självförsörjningsgrad per
livsmedelsgrupp fastställs, och att Livsmedelsprogrammet kompletteras med dessa måltal.
Anna Hansson (MP)
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Redovisning av politiskt
initierade förslag till
kommunstyrelsen 2018
8
2018.658 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-14

§ 221 2018.658 KS

Redovisning av ej besvarade förslag till kommunstyrelsen 2018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade den 14 september 2015, § 157 beslut om utveckling av
kommunstyrelsens arbetsformer och arbetssätt och beslutade då bland annat att varje
kommunstyrelseledamot har rätt att väcka ett ärende i kommunstyrelsen samt att varje
ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att väcka ärende i arbetsutskottet.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2018, § 147 att uppföljning av lämnade
förslag ska ske årligen till kommunstyrelsens sammanträden i maj och november.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 november lämnat följande yttrande:
Vid kommunstyrelsen sammanträde den 11 september 2018 lämnades en redovisning över
ej besvarade förslag till kommunstyrelsen. Det var då 20 förslag som var obesvarade. Det
har inte inkommit några nya förslag till kommunstyrelsen sedan föregående redovisning.
Kommunledningskontoret lämnar i bilaga till denna tjänsteskrivelse en övergripande rapport.
över de totalt 16 förslag som per den 5 november 2018 ej är besvarade. Av dessa 16
obesvarade förslag föreslås tre förslag avslutas med hänvisning till kommunledningskontoret
redovisning i bilaga till detta ärende. Av de återstående 13 förslagen kommer sju stycken att
vara klara för behandling av kommunstyrelsens arbetsutskott innan årsskiftet.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Redovisning av ej besvarade förslag till kommunstyrelsen godkänns.
2. Följande ärenden avslutas:
 Förslag till kommunstyrelsen - Trafikplan 2018 RV 42 Viared, dialog med Borås stad
- Eva Mattsson-Hill (L), Jan Kesker (L)
och Anita Brodén (L), 2017.114 KS
 Förslag till kommunstyrelsen om kommunens ledningsorganisation -Anna Hansson
(MP), 2017.202 KS
 Förslag till kommunstyrelsen – Uppdrag till kommunledningskontoret att ta fram en
handlingsplan för ABC - Anita Brodén (L), 2017.545 KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Bilaga, förslag till kommunstyrelsenlista över ej besvarade förslag till kommunstyrelsen 2015-0101 – 2018-11-05
Diarienummer

Reg.-datum

Ärenderubrik
Förslag till kommunstyrelsen - Uppdrag att ta fram ett planprogram samt detaljplan
över stationsområdet - Anita Brodén (L)
Förslag till kommunstyrelsen - Ett etiskt ramverk mot korruption och otillåten
påverkan (punkterna 1-4) - Stefan Svensson (KD)
Förslag till kommunstyrelsen - Uppdrag till kommunstyrelsen om begränsning av
fyrverkerier i Alingsås, Ingbritt Johansson (C)
Förslag till kommunstyrelsen - Tillsammans skapar vi Alingsås, efterfrågan av
dokumentets trohet, Anita Hedén-Unosson (S)
Förslag till kommunstyrelsen - Direktdemokratiska inslag i stadsplaneringen, Simon
Waern (S)
Förslag till kommunstyrelsen - Kartläggning av kommunens föreningsstöd, Anita
Brodén (L)
Förslag till kommunstyrelsen - Uppföljning av Livsmedelsprogrammet - Anna Hansson
(MP)
Förslag till kommunstyrelsen - Revidering av Livsmedelsprogrammet - Anna Hansson
(MP)

Status

Under beredning

2018.396 KS

2018-06-14

2018.365 KS

2018-05-29

2018.262 KS

2018-04-09

2018.261 KS

2018-04-09

2018.260 KS

2018-04-09

2018.180 KS

2018-03-14

2018.055 KS

2018-01-25

2018.054 KS

2018-01-25

2018.053 KS

2018-01-25

2017.621 KS

2017-09-28

Förslag till kommunstyrelsen - Arbetsmiljö – Anita Brodén (L)
Förslag till kommunstyrelsen - Fokus på medborgardialog kring utveckling av Alingsås
– Anita Brodén (L)

2017.545 KS

2017-08-30

Förslag till kommunstyrelsen – Uppdrag till kommunledningskontoret att ta fram en
handlingsplan för ABC - Anita Brodén (L)

2017.202 KS

2017-03-03

Förslag till kommunstyrelsen om kommunens ledningsorganisation -Anna Hansson
(MP)
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Till KSAU den 5/12
Till KSAU den 23/1 2019
Till KSAU den 14/11
Till KSAU den 23/1 2019
Till KSAU 5/12
Till KSAU 14/11
Till KSAU den 5/12
Till KSAU den 5/12

Till KSAU den 23/1 2019
ABC finns inte kvar, ny enhet och
åtgärder har presenterats med
anledning av de utmaningar Alingsås
står inför och därför föreslås att
ärendet avslutas.
Ny chef är tillsatt för
samhällsbyggnadsnämnden och
tekniska nämnden,

utbildningsnämnden slås från årsskiftet
ihop med kultur- och fritidsnämnden,
därför förelsås att ärendet avsluts..
2017.168 KS

2017-02-22

2017.114 KS

2017-02-07

2017.095 KS

2017-01-26

2016.647 KS

2016-10-04

Förslag till kommunstyrelsen - Kommunens lantbrukare och livsmedelsproducenter,
samverkan - Anna Hansson (MP)
Förslag till kommunstyrelsen - Trafikplan 2018 RV 42 Viared, dialog med Borås stad Eva Mattsson-Hill (L), Jan Kesker (L) och Anita Brodén (L)
Förslag till kommunstyrelsen om upphandling av IT-drift - Joakim Järrebring (S)
Förslag till kommunstyrelsen om träbyggnadsstrategi för Alingsås kommun - Simon
Waern (S) och John Skoglund (S)
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Till KSAU den 14/11
Trafikplan 2018 redan antagen därför
föreslås att ärendet avslutas.
Under beredning
Under beredning

Månadsuppföljning
kommunstyrelsen 2018,
oktober
9
2018.275 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-14

§ 222 2018.275 KS

Månadsuppföljning kommunstyrelsen 2018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom
kommunstyrelsens verksamheter. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 november 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsens verksamhet visar under årets tio första månader upp ett positivt resultat i
förhållande till budget om + 6,7 mnkr.
Jämfört med tidigare år förbrukas en mindre del av budgeten under samma period. Den
främsta förklaringen till skillnaden är att tillfälliga projektmedel ej nyttjas fullt ut samt ett
överskott på posten personalkostnader vilket förklaras av vakanta tjänster. En del vakanta
tjänster behöver kortsiktigt ersättas externt vilket ökar kostnaderna under köp av tjänster.
Prognosen per helår uppgår till + 3,0 mnkr. Per september lämnades en prognos
motsvarande + 6,6 mnkr. Den minskade prognosen förklaras främst av att IT-överskott
reglerats mot förvaltningarna om 3,8 mnkr. Negativt belastas även ökade kostnader för val
2018 medan medel avsatta för ny hemsida och trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Sollebrunn
inte kommer nyttjas i full utsträckning.
Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer kopplat till prognosen som kan innebära att överskottet
ökar. I prognosen inkluderas större poster kopplat till utbetalning av beviljade bidrag, vilka i
förekommande fall kräver viss motprestation innan medlen betalas ut. Det förekommer
vidare ett antal projekt, vilka ännu ej fallit ut. Kommunledningskontoret arbetar för att
avsedda projekt genomförs och avvaktar att föreningarna ska leva upp till sina åtaganden
innan medel betalas ut.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsens månadsuppföljning till och med oktober och prognos om + 3,0 mnkr
godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Ekonomisk månadsuppföljning kommunstyrelsen – Bilaga
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

Budget 2018

Utfall okt

Prognos
Helår

Avvikelse
Helår

66 923

50 663

61 943

-78 816
-4 658
-48 535
-21 205

-58 793
-4 447
-38 303
-14 302

-71 194
-5 277
-49 329
-19 401

-153 214

-115 846

-145 201

-86 292

-65 183

-83 258

86 132
160

71 776
141

86 132
160

0

6 734

3 034

0
-4 980
0
7 622
-619
-794
1 804
0
8 013
0
3 034
0
0
0
0
3 034

Kommunstyrelsens verksamhet visar under årets tio första månader upp ett positivt resultat i
förhållande till budget om + 6,7 mnkr. Resultatet är sämre än det redovisade resultatet i
septemberprognosen, vilket främst beror reglering av IT-överskott samt att de anställda arbetat in
mer semester och således påverkat en minskad semesterlöneskuld.
Jämfört med tidigare år förbrukas en mindre del av budgeten under samma period. Den främsta
förklaringen till skillnaden är att tillfälliga projektmedel ej nyttjas fullt ut samt ett överskott på
posten personalkostnader vilket förklaras av vakanta tjänster. En del vakanta tjänster behöver
kortsiktigt ersättas externt vilket ökar kostnaderna under köp av tjänster.
Prognosen per helår uppgår till + 3,0 mnkr. Per september lämnades en prognos motsvarande +
6,6 mnkr. Den minskade prognosen förklaras främst av att IT-överskott reglerats mot
förvaltningarna om 3,8 mnkr. Negativt belastas även ökade kostnader för val 2018 medan medel
avsatta för ny hemsida och trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Sollebrunn inte kommer nyttjas i full
utsträckning.
Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer kopplat till prognosen som kan innebära att överskottet
ökar. I prognosen inkluderas större poster kopplat till utbetalning av beviljade bidrag, vilka i
förekommande fall kräver viss motprestation innan medlen betalas ut. Det förekommer vidare ett
antal projekt, vilka ännu ej fallit ut. Kommunledningskontoret arbetar för att avsedda projekt
genomförs och avvaktar att föreningarna ska leva upp till sina åtaganden innan medel betalas ut.

Sida 1 av 2
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Kommentarer per prognosticerad resultatpost
Verksamhetens intäkter förväntas avvika negativt. Den största avvikelsen finns inom ITverksamheten som haft för högt budgeterade intäkter i relation till sin kostnad. Även försäljning
av interna personella tjänster minskar intäkterna. Ett lägre nyttjande av beviljade medel ur
innovationsfonden, som redovisas som en intäkt vid nyttjande påverkar intäktsprognosen negativt
men vägs upp av mindre kostnader under köp av tjänster. Medel från innovationsfonden som ej
nyttjas i år väntas göra det under 2019.
Personalkostnaderna väntas redovisa ett överskott om ungefär 8 mnkr vid årets slut. Detta trots
avgångsvederlag om 3 mnkr och dubbla direktörslöner om 1,2 mnkr. Antal budgeterade
årsarbetare är betydligt lägre än det faktiska utfallet.
Lokalkostnaderna prognosticeras avvika negativt, främst till följd av hyra av externa
pendelparkeringsplatser.
Mindre avvikelser väntas under köp av tjänster som väntas bli något högre än budget. Här väger
tillfälliga medel i form av KS-reserv upp för ökade kostnader kopplat till juridiska tjänster, främst
med bäring på ABC-processen och hanteringen av allmänna handlingar. Även nyttjandegraden ur
innovationsfonden påverkar posten positivt men vägs upp av lägre intäkter.
Övriga kostnader prognosticeras avvika positivt till följd av lägre kostnader inom verksamheterna
fastigheter och IT. Negativt belastas prognosposten till följd av beviljande av bidrag, vilka
finansieras av KS-reserv som finns budgeterad under köp av tjänster.

Sida 2 av 2
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Månadsrapport
finanshantering 2018,
oktober
10
2018.131 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-14

§ 223 2018.131 KS

Månadsrapport finanshantering 2018
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog den 13 november 2017, § 193, tillämpningsanvisningar till
Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Tillämpningsanvisningarna fastställer att det
ska lämnas månadsrapportering, vilken ska innehålla basfakta för upp- och utlåning,
likviditetshantering samt placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de
ramar för risktagande som är specificerade i Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för oktober månad som
innehåller en sammanställning över beviljade beloppsgränser och nuvarande saldon för de
kommunala bolagen. Kommunens finansiella rådgivare har sammanställt två rapporter, en
för skuldhanteringen och en för överskottslikviditetsportföljen.
Kommunens skuldhantering ligger inom de gränsvärden som fastställs i Finansriktlinjer för
Alingsås kommunkoncern. Innehaven i överskottslikviditetsportföljen ligger inom de
gränsvärden som fastställs i Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Månadsrapporteringen för oktober godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-06
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2018.131 KS

Månadsrapport finanshantering oktober
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog den 13 november 2017, § 193, tillämpningsanvisningar till
Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Tillämpningsanvisningarna fastställer att det
ska lämnas månadsrapportering, vilken ska innehålla basfakta för upp- och utlåning,
likviditetshantering samt placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de
ramar för risktagande som är specificerade i Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för oktober månad som
innehåller en sammanställning över beviljade beloppsgränser och nuvarande saldon för de
kommunala bolagen. Kommunens finansiella rådgivare har sammanställt två rapporter, en
för skuldhanteringen och en för överskottslikviditetsportföljen.
Kommunens skuldhantering ligger inom de gränsvärden som fastställs i Finansriktlinjer för
Alingsås kommunkoncern. Innehaven i överskottslikviditetsportföljen ligger inom de
gränsvärden som fastställs i Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Ekonomisk bedömning
All typ av finanshantering är förknippad med olika typer av risker. Kommunfullmäktige har i
och med antagande av Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern fastställt vilken risknivå
som är acceptabel. Skuldportföljen och tillgångsportföljen ligger inom fastställda
gränsvärden. Bifogade månadsrapporter visar bland annat på hur genomsnittsräntan på
kommunens låneskuld förväntas utvecklas framöver.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporteringen.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Susanne Wirdemo
Ekonomidirektör

Simon Lindau
Finansansvarig

Susanne Wirdemo, Godkännare tjänsteskrivelse, 2018-11-06
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Alingsås kommun - Överlikvid
Ökad oro på de finansiella marknaderna
Oktober månad präglades av hög turbulens på de finansiella marknaderna. Under månaden föll börserna
världen över och det amerikanska aktieindexet S&P 500 har i oktober fallit med 6,9% i lokal valuta, vilket
innebär den sämsta månadsavkastningen sedan september 2011. Nedgången kan till stor del förklaras av snabb
uppgång i den amerikanska 10-årsräntan som steg till nivåer över 3,20% under oktober, vilket är den högsta
räntan sedan 2011. Räntorna föll dock tillbaka något när investerare valde att lämna mer riskfyllda tillgångar
och placera i statsobligationer. Andra faktorer som påverkat investerarkollektivet var exempelvis risken för ett
tilltagande handelskrig mellan USA och Kina, en fortsatt åtstramande penningpolitik i spåren av ett tilltagande
inflationstryck och en ökad risk i tillväxtmarknadsvalutor. Många signaler pekar på en global konjunkturell
avmattning, vilket oroat investerare och under månaden har även den Internationella Valutafonden, IMF,
reviderat ned sina globala tillväxtprognoser med 0,2%-enheter till 3,7%. Stockholmsbörsen (SIX PRX) föll under
månaden med 7,1%, vilket innebär en positiv avkastning om 3,3% sedan årsskiftet. Den europeiska
aktiemarknaden (MSCI Europe) sjönk också men med 5,1% i lokal valuta och 4,6% i svenska kronor.
Tillväxtmarknaderna (MSCI Emerging Markets) fortsatte att falla och sjönk med 8,7% i lokal valuta, vilket
motsvarar ett fall på 5,7% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI World) föll under månaden
med 7,3% i lokal valuta, vilket motsvarar 4,3% i svenska kronor. Volatiliteten tilltog under månaden och på den
svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) steg den från 13,4% till 15,6%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y) steg
volatiliteten kraftigt från 14,3% till 17,7% och även den europeiska börsens volatilitet (SX5E 1Y) steg, från 14,0%
till 15,3%. På valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot de flesta större valutorna och en dollar
handlades vid månadsskiftet för 9,17 kronor, en euro för 10,37 kronor och ett brittiskt pund för 11,67 kronor.
Sett till räntemarknaden sjönk yielden på den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) under
månaden med 7 punkter till -1,39% och yielden på den kortare, 3102 (förfall 2020), föll med hela 35 punkter till
-2,59%. Yielden på den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) sjönk marginellt under
månaden med drygt 2 punkter till 1,31% medan den kortare obligationen 1047 (förfall 2020) istället steg med 2
punkter till -0,43%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 2,02%.

TILLGÅNGAR

NOMINELLA RÄNTOR
Lannebo Likviditet
Nordea FRN Fund
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond
Simplicity Företagsobligationer A
Simplicity Likviditet
Spiltan Räntefond Sverige
SPP Företagsobligationsfond
SPP Grön Obligationsfond
Öhman FRN Hållbar A
Öhman Företagsobligationsfond A
Totalt nominella räntor
REALRÄNTOR
Stora Bältförbindelsen 4,0% 2020-12-01
Totalt realräntor
Totalt räntor

Nominellt belopp
Antal andelar
2018-10-31

Marknadsvärde Månads2018-10-31 avkastning

708 968
143 784
153 526
241 141
1 354 609
334 448
1 099 506
438 845
831 028
393 638

81 488 834
21 980 345
20 213 367
30 101 659
150 293 845
40 765 886
121 173 344
44 755 308
90 590 371
46 669 666
648 032 625

-0,1%
-0,1%
-0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,3%
-0,1%
-0,1%
-0,1%
-0,1%

5 000 000

7 805 996
7 805 996
655 838 621

0,4%
0,4%
-0,1%

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel
Totalt likvida medel

Löptid

2020-12-01

1
1

Rating
(Moody's | S&P)

Aaa | NR

Vikt

Duration

12%
3%
3%
5%
23%
6%
18%
7%
14%
7%
99%

0,3
0,6
5,0
1,0
0,5
0,5
0,1
2,4
0,2
2,5
0,8

1%
1%
100%

2,0
2,0
0,8

0%
0%

TOTALT
655 838 622
-0,1%
100%
0,8
Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första
dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella
transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.
Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.

Söderberg & Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se

Page 184 of 211

Nedan redovisas de direktägda innehavens avstämning mot kreditlimiterna. De räntefonder som
finns i portföljen har samtliga en tillfredställande genomsnittlig kreditvärdighet och en god
riskspridning. De har även en god likviditet och kan avyttras med kort varsel.

KREDITLIMITER ENLIGT POLICY

Max andel per
emittent
Σ Motpart
0-1 år

Durationskategori
0-1 år
1-3 år
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ratingkategori
Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa
Värdepapper med rating om lägst AAA /Aaa
Värdepapper med rating om lägst AA- /Aa3
Värdepapper med rating om lägst A- /A3
Värdepapper med rating om lägst BBB-/Baa3
Värdepapper med rating under BBB-/Baa3 eller utan rating

100%
100%
70%
40%
20%
10%

100%
85%
50%
30%
10%
5%

100%
15%
10%
5%
5%
3%

100%
25%
20%
15%
10%
5%

AKTUELL KREDITEXPONERING
Durationskategori
0-1 år
1-3 år
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ratingkategori
Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa
Värdepapper med rating om lägst AAA /Aaa
Värdepapper med rating om lägst AA- /Aa3
Värdepapper med rating om lägst A- /A3
Värdepapper med rating om lägst BBB-/Baa3
Värdepapper med rating under BBB-/Baa3 eller utan rating

0%
0%
0%
0%
0%
0%

1%
0%
0%
0%
0%
0%

0-1 år

Ratingkategori

0%

A

KREDITEXPONERING PER MOTPART
Σ Motpart

Motpart
Stora Bältförbindelsen

Avstämningen av tillgångarna mot aktuella placeringslimiter visar att tillgångar ligger inom limiterna.

AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj
2018-10-31
2018-10-31

Portföljens genomsnittliga duration

0,8

Limiter
Min

Max

0,0

1,0

Under månaden har inga transaktioner skett i portföljen.
Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information
eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat
till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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Beloppsgränser och saldon oktober månad
Oktober 2018

Saldo (mkr)

Kvar att nyttja (mkr)

AB Alingsås Rådhus

Beviljad beloppsgräns
(mkr)
343,9

- 333,5

10,4

Fabs AB
Alingsås Energi Nät AB

1 189,0
365,0

- 1 104,6
- 287,1

84,4
77,9

AB Alingsåshem

1 498,0

- 1 415,6

82,4

Summa

3 395,9

- 3 140,8

255,1

Alingsås kommun har totala lån uppgående till 3 395,9 mkr, dvs. samma belopp som summa
av tilldelade beloppsgränser för de kommunala bolagen. Lånetaket är fastställt till 4 000 mkr.
Samtliga bolag ligger inom beviljade beloppsgränser. Sammantaget finns det för bolagen
255,1 mkr kvar att nyttja upp till gränsen för de samlade beloppsgränserna.
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Sammanfattning
Översikt Upplåning
2018-10-31
3 395 900 000
0,69%
0,69%
1,17%
2,35
1 147 000 000
34%
2,42
1 047 000 000
31%
-

Lån (kr)
Derivat - ränteswappar (kr)
Genomsnittsränta
Genomsnittsränta (inkl ränteswappar)
Lånemarginal mot Stibor 3m
Genomsnittlig räntebindning (år)
Ränteförfall inom 1 år (kr)
Ränteförfall inom 1 år (%)
Genomsnittlig kapitalbindning (år)
Kapitalförfall inom 1 år (kr)
Kapitalförfall inom 1 år (%)
Marknadsvärde derivatinstrument (kr)

2018-09-30
3 395 900 000
0,69%
0,69%
1,14%
2,43
1 016 000 000
30%
2,51
916 000 000
27%
-

2017-12-31
3 345 900 000
0,55%
0,55%
1,01%
1,80
1 756 900 000
53%
2,58
414 900 000
12%
-

Avstämmning mot finanspolicy
Ränte och kapitalbindning
Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

Kapitalbindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,4 år

Ja

Räntebindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,3 år

Ja

Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

< 1 år

0% - 50%

l
l

Förfallostruktur
Ränteförfall

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
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34%

Ja

l

1

Skuldportfölj
I tabellen nedan visas en sammanställning av Alingsås Kommunkoncerns skuldportfölj
Lån - Instrumenttyp

Skuldportfölj
Instrumenttyp
Certifikat
Kommuninvest
Banklån
Obligation
Inlåning
Summa

Aktuell skuld
0
3 045 900 000
350 000 000
0
0
3 395 900 000

Andel av total skuld
0%
90%
10%
0%
0%
100%

10%0%

90%

Certifikat
Banklån

Kommuninvest
Obligation

Lån och kapitalbindning
Lån
Motpart
Kommuninvest
SEB
Sparbanken Alingsås
Summa

Nominellt belopp
3 045 900 000
100 000 000
250 000 000
3 395 900 000

Lån - Motparter

35

Antal
33
1
3
37

Andel av skuld
90%
3%
7%
100%

Låneinstrument- Antal per motpart

30
Kommuninvest 90%

3%

25
20

7%
SEB - 3%

15
10

5

90%
Sparbanken
Alingsås - 7%

0

Kommuninvest

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
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SEB

Sparbanken Alingsås

2

Kapitalbindning - Förfalloprofil

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se

Förfalloprofil - Kapitalbindning
800
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>10 år

8-9 år

9-10 år

7-8 år

6-7 år

5-6 år

4-5 år

3-4 år

2-3 år

1-2 år

-

Mkr

6-12 Mån

Andel av total skuld
0%
17%
14%
31%
13%
22%
12%
19%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

3-6 Mån

2018-10-31
0
563 000 000
484 000 000
1 047 000 000
430 000 000
739 000 000
415 000 000
639 900 000
125 000 000
0
0
0
0
0
3 395 900 000

0-3 Mån

Intervall
0-3 Mån
3-6 Mån
6-12 Mån
Summa inom 1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-6 år
6-7 år
7-8 år
8-9 år
9-10 år
>10 år
Summa förfall

3

Derivatinstrument och räntebindning
Räntebindning - Förfalloprofil

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
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Förfalloprofil - Räntebindning
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>10 år

8-9 år

9-10 år

7-8 år

6-7 år

5-6 år

4-5 år

3-4 år

2-3 år

1-2 år

-

Mkr

3-6 Mån

Andel av total skuld
18%
3%
13%
34%
10%
22%
12%
19%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

6-12 Mån

2018-10-31
613 000 000
100 000 000
434 000 000
1 147 000 000
330 000 000
739 000 000
415 000 000
639 900 000
125 000 000
0
0
0
0
0
3 395 900 000

0-3 Mån

Intervall
0-3 Mån
3-6 Mån
6-12 Mån
Summa inom 1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-6 år
6-7 år
7-8 år
8-9 år
9-10 år
>10 år
Summa förfall

4

Prognos räntekostnader
Prognoserna över räntekostnader bygger på en modell som grundar sig på simuleringar av forwardräntor. Simuleringarna ger en
spridning över potentiella framtida utfall samt illustrerar sannolikheten för inom vilka nivåer den framtida räntan kan ha. I
simuleringarna har följande huvudsakliga antaganden gjorts:
• Aktuell räntebindning antas vara önskad räntebindning under prognosperioden
• Alla certifikat som förfaller antas finansieras om med nya certifikat
• Alla FRN som förfaller antas bindas om till FRN med 2 x aktuell kapitalbindning med marginal som motsvara bindingskostnaden
• Alla fastränteobligationer som förfaller antas bindas om till fastränteobligationer med 2 x aktuell räntebindning
• Swappar som förfaller antas bindas om enligt följande: fasta benet 2 x räntebindningstiden, rörliga benet 3 månader
• Lånelöften antas rullas med identisk löptid och identiska villkor
Översikt Upplåning
Nedan återfinns simuleringsresultaten på 1-3 års sikt, men också för de närmaste kalenderåren. Såväl förväntat resultat som de 5%
sämsta och bästa utfallen inkluderas i tabellen. Vidare återfinns en graf som illustrerar förväntad ränteutveckling samt uppskattad
spridning med olika sannolikhet.

2018
2019
2020

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,64%
21 902
1,01%
34 204
1,36%
46 056

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,64%
21 831
0,74%
25 084
0,81%
27 505

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,64%
21 762
0,49%
16 501
0,29%
9 691

År1
År2
År3

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,93%
31 417
1,32%
44 681
1,60%
54 224

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,73%
24 643
0,80%
27 093
0,94%
32 052

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,54%
18 336
0,30%
10 203
0,29%
9 923

Estimerad räntekostnad låneportfölj
2,00%
1,80%
1,60%

1,40%
1,20%

1,00%
0,80%
0,60%

0,40%
0,20%

Söderberg Partners
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Förväntat utfall

Page 192 of 211

2021-10-01

2021-04-01

2020-10-01

90%

2020-04-01

50%

2019-10-01

2019-04-01

2018-10-01

0,00%

5

Marknadsnoteringar
Oktober månad präglades av hög turbulens på de finansiella marknaderna. Under månaden föll börserna världen över och det
amerikanska aktieindexet S&P 500 har i oktober fallit med 6,9% i lokal valuta, vilket innebär den sämsta månadsavkastningen sedan
september 2011. Nedgången kan till stor del förklaras av snabb uppgång i den amerikanska 10-årsräntan som steg till nivåer över
3,20% under oktober, vilket är den högsta räntan sedan 2011. Räntorna föll dock tillbaka något när investerare valde att lämna mer
riskfyllda tillgångar och placera i statsobligationer. Andra faktorer som påverkat investerarkollektivet var exempelvis risken för ett
tilltagande handelskrig mellan USA och Kina, en fortsatt åtstramande penningpolitik i spåren av ett tilltagande inflationstryck och en
ökad risk i tillväxtmarknadsvalutor. Många signaler pekar på en global konjunkturell avmattning, vilket oroat investerare och under
månaden har även den Internationella Valutafonden reviderat ned sina globala tillväxtprognoser med 0,2%-enheter till 3,7%.
Stockholmsbörsen (SIX PRX) föll under månaden med 7,1%. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) sjönk också men med
5,1% i lokal valuta och 4,6% i svenska kronor. Tillväxtmarknaderna (MSCI Emerging Markets) fortsatte att falla och sjönk med 8,7% i
lokal valuta, vilket motsvarar ett fall på 5,7% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI World) föll under månaden med
7,3% i lokal valuta, vilket motsvarar 4,3% i svenska kronor. Volatiliteten tilltog under månaden och på den svenska aktiemarknaden
(OMX 1Y) steg den från 13,4% till 15,6%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y) steg volatiliteten kraftigt från 14,3% till 17,7% och
även den europeiska börsens volatilitet (SX5E 1Y) steg, från 14,0% till 15,3%. På valutamarknaden försvagades den svenska kronan
mot de flesta större valutorna och en dollar handlades vid månadsskiftet för 9,17 kronor, en euro för 10,37 kronor och ett brittiskt
pund för 11,67 kronor. Sett till räntemarknaden sjönk yielden på den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) under
månaden med 7 punkter till -1,39% och yielden på den kortare, 3102 (förfall 2020), föll med hela 35 punkter till -2,59%. Yielden på
den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) sjönk marginellt under månaden med drygt 2 punkter till 1,31% medan
den kortare obligationen 1047 (förfall 2020) istället steg med 2 punkter till -0,43%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska
break-even inflationen 2,02%.

Ränteutveckling

Swap- och forwardkurvor
2,00%

2,50%

1,50%

2,00%

1,00%
1,50%
0,50%

1,00%
0,00%

0,50%
-0,50%
0,00%

4

6

8

Swapkurva

10

12

14 År

STIB 3M
Swap Rate 5Y

Forwardkurva

2018-10-31

2

2017-10-31

0

2016-10-31

-1,00%

2015-10-31

2014-10-31

-1,00%

-0,50%

Swap Rate 2Y
Swap Rate 10Y

Valutakursutveckling

Börsutveckling (indexerad)
12,00

200,00

10,00
150,00
8,00
100,00

6,00

4,00

50,00

2,00

SIX PRX (Sverige)

2018-10-31

2017-10-31

2016-10-31

2015-10-31

0,00

2014-10-31

2018-10-31

2017-10-31

2016-10-31

2015-10-31

2014-10-31

0,00

MSCI AC (Världen, SEK)
USD/SEK
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EUR/SEK

6

Appendix A – Förteckning lån
Skuldportfölj
Alingsås Kommunkoncern
Instrument
Sparbanken Alingsås 1,3Y FIX 0,69% 2019-03-29
Kommuninvest 1,4Y FIX 0,38% 2019-05-28
Kommuninvest 1,5Y FIX 0,33% 2019-06-18
Kommuninvest 1,5Y FIX 2,01% 2019-06-18
Kommuninvest 1,5Y Fix 0,58% 2019-08-12
Kommuninvest 1,5Y FIX 0,29% 2019-09-17
Kommuninvest 1,9Y FIX 2,55% 2019-10-28
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,22% 2019-11-12
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,32% 2019-11-12
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,25% 2019-11-27
Kommuninvest 2Y FIX 0,60% 2020-04-22
Kommuninvest 2,5Y FIX 3,11% 2020-06-11
Kommuninvest 2,7Y FIX 0,34% 2020-09-01
Kommuninvest 2,9Y FIX 0,46% 2020-12-01
Kommuninvest 2,9Y FIX 0,48% 2020-12-01
Kommuninvest 3,3Y FIX 0,53% 2021-04-22
Kommuninvest 3Y FIX 0,28% 2021-09-15
Kommuninvest 3,6Y FIX 0,37% 2021-09-15
Kommuninvest 3,7Y FIX 0,86% 2021-09-15
Kommuninvest 3,8Y Fix 1,58% 2021-10-25
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,96% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,94% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,47% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,71% 2022-06-01
Kommuninvest 4,7Y FIX 0,84% 2022-09-01
Kommuninvest 5,2Y FIX 0,67% 2023-02-22
Kommuninvest 5Y Fix 0,62% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5,2Y Fix 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,6% 2023-09-15
Kommuninvest 7Y Fix 1,37% 2024-10-02
Kommuninvest 1,1Y FRN +0,41% 2019-02-13
Kommuninvest 1,1Y FRN +0,49% 2019-02-13
Kommuninvest 1,2Y FRN +0,49% 2019-03-12
Sparbanken Alingsås 1,3Y FRN +0,93% 2019-03-29
Sparbanken Alingsås 1,5Y FRN +0,92% 2019-06-28
SEB 2,2Y FRN +0,90% 2020-02-28
Summa

Ref Nr
6551137422
KI_94283
KI_94256_Fix
KI_94266
KI_94248_Fix
KI_94254_Fix
KI_94269
KI_94290_Fix
KI_94257_Fix
KI_94284
KI_94262_Fix
KI_94285
KI_94291_Fix
KI_94263_Fix
KI_94265
KI_94433
KI_102800
94432
KI_94268_Fix
KI_94270_Fix
KI_94293_Fix
KI_94271_Fix
KI_94434
KI_94287
KI_94288
KI_94401
KI_99510
KI_99509
KI_99508
KI_99507
KI_95562
KI_94277
KI_94275
KI_94280
6551132951
6551132878
85983298

Motpart
Sparbanken Alingsås
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Sparbanken Alingsås
Sparbanken Alingsås
SEB

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se

Belopp (Tkr)
100 000
30 000
49 000
49 000
95 000
80 000
131 000
25 000
100 000
30 000
65 000
65 000
45 000
50 000
139 000
135 000
85 000
200 000
80 000
50 000
30 000
60 000
245 000
40 000
40 000
385 000
50 000
50 000
104 900
50 000
125 000
100 000
100 000
163 000
100 000
50 000
100 000
3 395 900
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Ränta
0,69%
0,38%
0,33%
2,01%
0,58%
0,29%
2,55%
0,22%
0,32%
0,25%
0,60%
3,11%
0,34%
0,46%
0,48%
0,53%
0,28%
0,37%
0,86%
1,58%
0,96%
0,94%
0,47%
0,71%
0,84%
0,67%
0,62%
0,61%
0,61%
0,60%
1,37%
0,06%
0,14%
0,10%
0,55%
0,54%
0,52%

Räntebindning
0,41
0,58
0,63
0,63
0,78
0,88
0,99
1,03
1,03
1,08
1,48
1,61
1,84
2,09
2,09
2,48
2,88
2,88
2,88
2,99
3,59
3,59
3,59
3,59
3,84
4,31
4,88
4,88
4,88
4,88
5,92
0,04
0,04
0,12
0,14
0,14
0,14

Förfallodag
2019-03-29
2019-05-28
2019-06-18
2019-06-18
2019-08-12
2019-09-17
2019-10-28
2019-11-12
2019-11-12
2019-11-27
2020-04-22
2020-06-11
2020-09-01
2020-12-01
2020-12-01
2021-04-22
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-10-25
2022-06-01
2022-06-01
2022-06-01
2022-06-01
2022-09-01
2023-02-22
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2024-10-02
2019-02-13
2019-02-13
2019-03-12
2019-03-29
2019-06-28
2020-02-28

7

Appendix C
Upplupen ränta*
Alingsås Kommunkoncern
Instrument

Ref Nr

Instrument typ

Sparbanken Alingsås 1,3Y FIX 0,69% 2019-03-29
Kommuninvest 1,4Y FIX 0,38% 2019-05-28
Kommuninvest 1,5Y FIX 0,33% 2019-06-18
Kommuninvest 1,5Y FIX 2,01% 2019-06-18
Kommuninvest 1,5Y Fix 0,58% 2019-08-12
Kommuninvest 1,5Y FIX 0,29% 2019-09-17
Kommuninvest 1,9Y FIX 2,55% 2019-10-28
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,22% 2019-11-12
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,32% 2019-11-12
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,25% 2019-11-27
Kommuninvest 2Y FIX 0,60% 2020-04-22
Kommuninvest 2,5Y FIX 3,11% 2020-06-11
Kommuninvest 2,7Y FIX 0,34% 2020-09-01
Kommuninvest 2,9Y FIX 0,46% 2020-12-01
Kommuninvest 2,9Y FIX 0,48% 2020-12-01
Kommuninvest 3,3Y FIX 0,53% 2021-04-22
Kommuninvest 3Y FIX 0,28% 2021-09-15
Kommuninvest 3,6Y FIX 0,37% 2021-09-15
Kommuninvest 3,7Y FIX 0,86% 2021-09-15
Kommuninvest 3,8Y Fix 1,58% 2021-10-25
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,96% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,94% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,47% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,71% 2022-06-01
Kommuninvest 4,7Y FIX 0,84% 2022-09-01
Kommuninvest 5,2Y FIX 0,67% 2023-02-22
Kommuninvest 5Y Fix 0,62% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5,2Y Fix 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,6% 2023-09-15
Kommuninvest 7Y Fix 1,37% 2024-10-02
Kommuninvest 1,1Y FRN +0,41% 2019-02-13
Kommuninvest 1,1Y FRN +0,49% 2019-02-13
Kommuninvest 1,2Y FRN +0,49% 2019-03-12
Sparbanken Alingsås 1,3Y FRN +0,93% 2019-03-29
Sparbanken Alingsås 1,5Y FRN +0,92% 2019-06-28
SEB 2,2Y FRN +0,90% 2020-02-28

6551137422
KI_94283
KI_94256_Fix
KI_94266
KI_94248_Fix
KI_94254_Fix
KI_94269
KI_94290_Fix
KI_94257_Fix
KI_94284
KI_94262_Fix
KI_94285
KI_94291_Fix
KI_94263_Fix
KI_94265
KI_94433
KI_102800
94432
KI_94268_Fix
KI_94270_Fix
KI_94293_Fix
KI_94271_Fix
KI_94434
KI_94287
KI_94288
KI_94401
KI_99510
KI_99509
KI_99508
KI_99507
KI_95562
KI_94277
KI_94275
KI_94280
6551132951
6551132878
85983298

Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Floating Rate Note
Floating Rate Note
Floating Rate Note
Floating Rate Note
Floating Rate Note
Floating Rate Note

Summa

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se

Upplupen ränta
-78 583
-19 950
-18 865
-117 641
-117 853
-27 711
-18 558
-11 764
-68 444
-13 333
-8 667
-280 764
-24 225
-36 417
-107 493
-17 888
-28 428
-88 389
-82 178
-10 972
-45 600
-89 300
-185 519
-118 333
-54 133
-494 404
-37 889
-37 278
-78 209
-36 667
-137 951
-12 508
-30 064
-22 408
-62 297
-30 636
-58 881
-2 710 200
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Förslag till riktlinjer för
exploateringsavtal i
Alingsås kommun
11
2017.338 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-14

§ 224 2017.338 KS

Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal i Alingsås kommun
(handlingar senare)
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen den 26 november 2018.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page
Page197
1 ofof1211

Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-23
Sofia Björking

Kommunstyrelsen

2017.338 KS

Riktlinjer för exploateringsavtal i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Enligt 6 kap. 39 § plan- och bygglagen (PBL) ska kommuner som avser att ingå
exploateringsavtal anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal.
I propositionen En enklare planprocess anges att riktlinjerna på en översiktlig nivå kan
redovisa
• under vilka förhållanden och inom vilka geografiska avgränsade områden som
kommunen avser att ingå exploateringsavtal
• de övergripande principerna för vilka åtgärder och kostnader som kommunen avser få
täckning för genom ingående av exploateringsavtal och på vilka grunder detta ska ske
• på vilket sätt kommunen tidsmässigt och formellt avser att bereda frågan om
exploateringsavtal
• andra kommunala önskemål som kommunen avser att reglera i exploateringsavtal och
som kan vara av betydelse för byggherrar och fastighetsägare att ha kunskap om för att i
förväg kunna bedöma konsekvenserna av en framtida planläggning.
Enligt 1 kap. 4 § PBL definieras ett exploateringsavtal som ett avtal om genomförande av en
detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en
fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en
kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur. Exploateringsavtal ingås
för att säkerställa genomförandet av en detaljplan.
Av 6 kap. 40 § PBL framgår att exploateringsavtal får avse åtaganden för en byggherre eller
fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra
allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder.
Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. Ett
exploateringsavtal får omfatta medfinansieringsersättning, under förutsättning att den väg
eller järnväg som kommunen bidrar till medför att den fastighet eller de fastigheter som
omfattas av detaljplanen kan antas öka i värde. Byggherrens eller fastighetsägarens
åtaganden ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen.
Enligt 3 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige bl.a. besluta i ärenden som avser
mål och riktlinjer för verksamheten. Det innebär att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för
exploateringsavtal.
Förvaltningens yttrande
Bifogat förslag till riktlinjer för exploateringsavtal i Alingsås kommun redovisar på en
översiktlig nivå kommunens utgångspunkter och mål för exploateringsavtal. Riktlinjerna
anger grundläggande villkor och principer för fördelning av kostnader och intäkter för
genomförande av detaljplaner, medfinansieringsersättning och andra förhållanden som har
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betydelse för bedömningen av konsekvenserna att ingå exploateringsavtal. Riktlinjerna är
upprättande i enlighet med PBL (SFS 2017:181).
Riktlinjerna gäller inte i fall då en detaljplan avser mark som ägs av kommunen och ska
överlåtas till en exploatör. Då tillämpas istället kommunens riktlinjer för markanvisning,
”Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun”, fastställda av kommunfullmäktige den 25
april 2018, § 89.
Riktlinjerna är vägledande, vilket innebär att kommunen i enskilda fall får frångå riktlinjerna
om det krävs för att på ett ändamålsenligt sätt kunna genomföra en detaljplan.
Ekonomisk bedömning
Riktlinjer for exploateringsavtal i Alingsås kommun innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Riktlinjer för exploateringsavtal i Alingsås kommun antas.

Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige

Anneli Schwartz
Tf kommundirektör

Sofia Björking
Exploateringsingenjör

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2018-11-23
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Riktlinjer för exploateringsavtal i
Alingsås kommun
Antagna av kommunfullmäktige XXXX
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Inledning
Riktlinjerna redovisar på en översiktlig nivå kommunens utgångspunkter och mål för
exploateringsavtal. Riktlinjerna anger grundläggande villkor och principer för fördelning av
kostnader och intäkter för genomförande av detaljplaner, eventuell medfinansieringsersättning1
och andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna att ingå
exploateringsavtal. Riktlinjerna är upprättande i enlighet med plan- och bygglagen
(SFS 2017:181).
Benämningen exploatör används i riktlinjerna som ett gemensamt begrepp för en byggherre
eller fastighetsägare.
Riktlinjer för exploateringsavtal är vägledande. Kommunen förbehåller sig rätt att frångå
riktlinjerna i enskilda fall när det krävs för att ändamålsenligt kunna genomföra en detaljplan.
Dessa riktlinjer gäller inte i fall då en detaljplan avser mark som ägs av kommunen och ska
överlåtas till en exploatör. Då tillämpas istället kommunens riktlinjer för markanvisning,
”Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun”, fastställda av kommunfullmäktige
den 25 april 2018, § 89.

Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan och om eventuell
medfinansieringsersättning mellan en kommun och exploatör avseende mark som inte ägs av
kommunen. Syftet med exploateringsavtal är att så långt som möjligt säkerställa att en
detaljplan kan antas och genomföras på ett sådant sätt att kraven på ett välfungerande
bebyggelseområde blir tillgodosedda.
Kommunen avser att ingå exploateringsavtal i varje geografiskt område när det krävs för att
säkerställa genomförande av en detaljplan. De kan gälla avgränsade områden med såväl
enskilt- eller kommunalt huvudmannaskap och områden inom eller utanför tätorten.
Exploateringsavtalet reglerar förutsättningarna och ansvarsfördelningen för kostnader och
genomförande av en detaljplan. Exploateringsavtalet reglerar även villkoren för marköverlåtelser
mellan exploatören och kommunen. Vad som får regleras i ett exploateringsavtal framgår av
6 kap. 40 § PBL.
De åtgärder som ingår i exploatörens åtaganden ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska
kunna genomföras och stå i rimligt förhållande till den nytta som exploatören har av
detaljplanen. Kostnaderna ska fördelas skäligt och rättvist mellan kommunen och exploatören,
och mellan olika exploatörer. Exploateringsavtalet får inte innehålla åtaganden avseende
åtgärder som kommunen har en skyldighet att tillhandahålla enligt lag.
Exploateringsavtalet får avse ersättning för åtgärder som har genomförts före avtalets ingående
om detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad eller om avtalet omfattar
medfinansieringsersättning.

1Ersättning som en byggherre eller en fastighetsägare i samband med genomförande av en detaljplan åtar sig att
betala för en del av en kommuns kostnad för bidrag till byggande av en viss väg eller järnväg som staten eller ett
landsting ansvarar för.
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Kommunens godkännande av exploateringsavtal sker normalt genom beslut i
kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret, genom dess exploateringsverksamhet,
handlägger och ansvarar för upprättande av exploateringsavtal.
Så snart ett detaljplanearbete påbörjas avseende exploatering av privatägd mark inleder
kommunen också avtalsförhandlingar i syfte att teckna exploateringsavtal. Kommunen och
exploatören ska så tidigt som möjligt i processen försöka hitta gemensamma mål med projektet
och identifiera de frågor som bedöms som grundläggande att hantera. Vid samrådsskedet för
planen ska kommunen i planhandlingarna redovisa avtalets huvudsakliga innehåll.
Innan beslut om antagande av detaljplanen fattas ska exploateringsavtalet vara undertecknat av
exploatören och kommunstyrelsens beslut om att godkänna avtalet ha vunnit laga kraft. En
förutsättning för avtalets giltighet är att detaljplanen vinner laga kraft. Exploateringsavtal får inte
överlåtas på annan utan skriftligt medgivande från kommunen.

Huvudsaklig ansvars- och kostnadsfördelning


Kostnader för planläggning och tillhörande utredningar finansieras av de exploatörer
som har nytta av planen. För reglering av kostnaderna tecknas separata
plankostnadsavtal mellan exploatören och kommunens planavdelning.



Exploatören ska bekosta framtagande av exploateringsavtal. Avtal tecknas med
kommunens exploateringsenhet innan arbete med framtagande av exploateringsavtal
påbörjas. Avtalet kan även reglera andra genomförandefrågor som exempelvis kostnad
för projektering av allmänna anläggningar, som inte ingår i plankostnaden, och som
utförs innan gällande exploateringsavtal föreligger. Avtalet ersätts med
exploateringsavtal när detaljplanen vinner laga kraft.



Om kommunen är huvudman för allmän plats ansvarar kommunen normalt för
utbyggnaden av allmänna platser och anläggningar genom upphandling av entreprenör
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I exploateringsavtalet ska utformning och
standard på gator och annan allmän plats beskrivas.



Exploatör som har nytta av den nya detaljplanen ska bekosta anläggande av gator,
vägar och andra allmänna platser samt andra åtgärder som är nödvändiga för
detaljplanens genomförande. I kostnaden för att utföra allmänna
platser ingår även förvärvskostnad för den mark som avsätts för allmän plats i
detaljplanen och som ska överlåtas till kommunen. Detta gäller även förvärvskostnad
för allmän platsmark som överlåts av annan fastighetsägare än
exploatören till kommunen. Exploatören ska även bekosta nödvändiga åtgärder utanför
detaljplanelagt område om de är till nytta för den kommande exploateringen. Kostnad
för utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp för exploateringsområdet erläggs enligt
kommunens VA-taxa.



Om kommunen genom avtal med staten eller landsting ska bidra till finansiering av väg
eller järnväg ska exploatören medfinansiera kommunens åtaganden genom
erläggande av medfinansieringsersättning, på sätt som fastställs av kommunstyrelsen.
Medfinansieringsersättning förutsätter att aktuell infrastruktursåtgärd medför att
exploatörens fastighet kan antas öka i värde.
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Huvudsaklig ansvars- och kostnadsfördelning forts.


Självkostnadsprincipen ska tillämpas, dvs. att ersättning/avgifter ska svara mot de
faktiska kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller.



Inom kvartersmark utför och bekostar exploatören all exploatering enligt detaljplanens
anvisningar. Anslutningsavgifter till berörda huvudmän/ledningsägare erläggs av
exploatören enligt gällande taxor. Exploatören bekostar normalt samtliga åtgärder för
bullerdämpning, säkerhet/risk, marksanering, arkeologi och liknande som kan krävas för
detaljplanens genomförande.



Exploatören ansvarar för kostnader för de fastighetsbildningsåtgärder som erfordras för
att genomföra detaljplanen. Hit räknas även bildande av servitut, ledningsrätter och
gemensamhetsanläggningar.



I exploateringsavtalet kan hänvisning göras till exempelvis gestaltningsprinciper eller
gestaltningsprogram som ska följas av exploatören vid genomförandet. Även andra
mål- och policydokument kan utgöra underlag och villkor för genomförandet.



Av exploateringsavtalet ska framgå i vilken takt som exploatering ska genomföras och
när den ska vara färdigställd.



När exploateringsområdet är färdigbyggt och kommunens och exploatörens åtaganden i
enlighet med exploateringsavtalet är fullgjorda har avtalet fyllt sin funktion.

Säkerhet
Som säkerhet för exploatörens åtaganden i enlighet med exploateringsavtalet ska exploatören
ställa säkerhet i form av moderbolagsborgen, bankgaranti eller annan av kommunen godtagbar
säkerhet. Säkerhetens storlek ska motsvara exploatörens finansiella åtagande enligt
exploateringsavtalet. Säkerheten ska vara kommunen tillhanda innan detaljplanen tas upp för
beslut om antagande.

Marköverlåtelser, ersättning och upplåtelse av mark
Av exploateringsavtalet ska framgå hur huvudmannens åtkomst till allmän platsmark regleras,
kommunen vid kommunalt huvudmannaskap respektive samfällighetsförening vid enskilt
huvudmannaskap.
Vid överlåtelse av kommunens mark till en exploatör ska alltid det vid överlåtelsetillfället aktuella
marknadsvärdet gälla.
Upplåtelse av exploatörens mark för kommunala vatten- och avloppsledningar sker utan
ersättning.
Mark som ägs av exploatören och som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för allmän
byggnad eller anläggning för allmänt ändamål, t ex skola, förskola eller pumpstation, överlåts av
exploatören till kommunen. Kommunen ersätter exploatören med belopp som utgår från
marknadsvärdet.
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Verksamhetsplan och
budget 2019 för det
gemensamma
folkhälsoarbetet
12
2018.657 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-23
Charlott Klug

Kommunstyrelsen

6257
2018.657 KS

Verksamhetsplan och budget för det gemensamma
folkhälsoarbetet 2019
Ärendebeskrivning
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Alingsås kommun gäller för
perioden 2017-2020, kommunstyrelsen godkände samverkansavtalet i beslut den 30 maj
2016, § 112. I enlighet med samverkansavtalet ska en verksamhetsplan med budget tas
fram årligen. Senast den 1 december ska planen skickas till kontaktperson på avdelning
folkhälsa inom Västra Götalandsregionen.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till plan och budget för folkhälsoarbetet
2019, se bilaga 1. Inriktningen i planen har diskuterats med gruppen Barn- och Ungdom i
Samverkan (BUS), med chef för Tillväxtavdelningen, representanter för Hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN) samt med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).
De gemensamma folkhälsoinsatserna i verksamhetsplanen 2019 är inom följande områden:
 samverkan barn- och unga (BUS) med fokus på att höja skolnärvaron
 arbetet med projektet Människan bakom uniformen (MBU)
 föreläsningar/utbildningsinsatser till allmänheten
 samverkansinsatser med föreningsliv, näringsliv med fler
 trygghetsskapande insatser inom ramen för överenskommelsen mellan Alingsås
kommun och polisen

Ekonomisk bedömning
Genom avtalet med HSN erhåller kommunen 1 miljon kronor per år, under förutsättningen att
kommunen går in med en lika stor insats. Kommunens insatser består främst av personella
resurser som till exempel folkhälsostrateg, drogförebyggande samordnare och samtliga
deltagare från kommunens verksamheter i olika aktiviteter. Kommunens insats återfinns i
berörda nämnders budget och samlas inte i en gemensam pott.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Plan och budget för folkhälsoarbetet 2019 godkänns.

Beslutet ska skickas till
Västra hälso- och sjukvårdsnämndens kansli Göteborg
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Anneli Schwartz
Tf kommundirektör

Charlott Klug
Folkhälsostrateg

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2018-11-23
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Verksamhetsplan och budget 2019 för det gemensamma
folkhälsoarbetet
mellan
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås kommun
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Bakgrund
Hälsan kan beskrivas i flera dimensioner; fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Den påverkas av
sociala bestämningsfaktorer, såsom livsvillkor där utbildning, arbete och inkomst som är viktiga delar.
Stor påverkan har också vår livsmiljö där till exempel bostad, närområde och känsla av samhörighet
spelar roll.
Hälsa är därmed inte bara en fråga för individen och hälso- och sjukvården, utan för hela samhället.
Folkhälsoarbetet är en av många pusselbitar i arbetet för en socialt hållbar utveckling.
Minskade skillnader i både hälsa och livsvillkor är centrala delar i en långsiktigt hållbar utveckling.
Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där
grundläggande mänskliga behov såsom välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens
behov uppfylls.
Att prioritera social hållbarhet och att minska skillnader i hälsa är kostnadseffektivt och ett sätt att
hushålla med samhällets resurser. I en attraktiv tillväxtregion är hög kunskapsnivå och ett kreativt
utvecklingsklimat viktiga förutsättningar, men också en socialt gynnsam och stabil miljö. Den samlade
hälsan i befolkningen, folkhälsan, kan därför även vara ett mått. En god och jämlikt fördelad hälsa
tyder på ett välfungerande och socialt hållbart samhälle.
Styrdokument – internationellt, nationellt och regionalt
Riksdagens övergripande mål för folkhälsoarbetet i landet är att skapa samhälleliga förutsättningar
för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation. Samma inriktning gäller även internationellt där WHO:s Hälsa 2020 samt FN:s globala
hållbarhetsmål och Agenda 2030 är vägledande dokument.
Riktningen för utvecklingen i Västra Götaland slås fast i Visionen Det goda livet och i VG 2020,
Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.
Nationella målet för det gemensamma folkhälsoarbetet
- Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och
sluta det påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
För att uppnå det övergripande målet finns 8 målområden som omfattar de bestämningsfaktorer
som har störst betydelse på folkhälsan:
Det tidiga livets villkor
Kunskaper, kompetenser och utbildning
Arbete, arbetsförhållande och arbetsmiljö
Inkomster och försörjningsmöjligheter

Boende- och närmiljö
Levnadsvillkor
Kontroll, inflytande, delaktighet
En jämlik och hälsofrämjande
hälso- och sjukvård
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Regionens mål
Regionfullmäktiges prioriterade mål som är kopplat till folkhälsa är att skillnader i livsvillkor och hälsa
ska minska. En ökad jämlikhet i hälsa och livsvillkor är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt
socialt hållbart samhälle.
Fokus för hälso- och sjukvårdsnämnden under 2019 är att:
- verka för fullständig studiegång
- inrikta satsningarna mot de största utmaningarna i varje kommun i arbetet för en jämlik
hälsa och social hållbarhet
Kommunens mål
I kommunens Flerårsstrategi 2017-2019 har prioriterade mål 1, 8 och 9 störst koppling till social
hållbarhet och folkhälsa:
- I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande
- I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid
- I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv.
Alingsås vision 2019
Alingsås är den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter.
Alingsås har en central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela
kommunen. Alingsås har 42 000 invånare år 2019.
(Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2008 § 114)

Folkhälsostrateg
Till arbetet med folkhälsa och social hållbarhet, finns en folkhälsostrateg anställd på 100 %. Tjänsten
har en central och strategisk placering i kommunens förvaltning och en regelbunden dialog mellan
förvaltningsledning och folkhälsostrateg ska föras.
I uppdraget ingår bland annat att verka för att arbetet med folkhälsa och social hållbarhet bedrivs
strategiskt och i samverkan med andra, med ledning av regionala och kommunala styrdokument. Det
ingår även för folkhälsostrategen att under verksamhetsperioden hålla sig au jour med aktuella
händelser i samhället och att vara flexibel för att kunna arbeta med frågor som kan komma att
aktualiseras inom området folkhälsa och socialhållbarhet under verksamhetsåret, varför
omvärldsbevakning, samverkan och kompetensutveckling är viktig.
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Budget 2019
HSN

Kommun

310 800 kr

310 800 kr

Ingående från föregående år:
Folkhälsotjänst
- Lön (inkl. lönebikostnader)
- Omkostnader (administrativa
kostnader, resor, kurser etc.)

40 000 kr

Folkhälsoinsatser enligt plan:
Genom BUS-samverkan (Barn, Unga och
Samverkan) samordna insatser för barn
och unga, tex föräldrastöd,
drogförebyggare, hälsosamma skolgårdar,
Människan bakom uniformen m.m.

434 200 kr

500 000 kr

Trygghetsskapande insatser riktade mot
hela befolkningen i samverkan med Polis

40 000 kr

30 000 kr

Folkhälsoinsatser riktade riktigare till hela
befolkningen för ökade föreutsättningar till
jämlik hälsa t ex föreläsningsserier,
Internationella kvinnodagen, Hälsonavet,
stöd till föreningslivet, KomLossmässan
m.m.

215 000 kr

119 200 kr

SUMMA

1000 000 kr

1000 000 kr
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Övrigt

Gemensamma insatser
Målområde

Vad?

Hur?

Ansvar?

Livsvillkor och
levnadsvanor i
arbetet för en
jämlik hälsa och
social hållbarhet

Öka närvaron i
skolan.

Genom BUS-samverkan (Barn, Unga och Samverkan) samordna
insatser för barn och unga:

BUS är huvudansvariga

Främjar
psykisk hälsa
och goda
levnadsvanor

•
•
•
•
•
•
•

I Alingsås är det
tryggt, säkert
och
välkomnande

Öka
tryggheten och
social
inkludering

Samverka kring trygghet och säkerhet. Det kan handla om att:

Delaktighet,
inflytande,
ekonomiska och
sociala
förutsättningar i
arbetet för en
jämlik hälsa och
social hållbarhet

Skapa en
socialt hållbar
stadsutveckling

Fortsätta verka för att utveckla metoder för delaktighet hos
verksamheter och invånare. Detta för att skapa hälsofrämjande arenor,
hälsofrämjande beteenden, bygga upp nätverk och skapa nya
mötesplatser.

•









Utveckla ett gemensamt arbete för att öka närvaron i skolan
Genomföra alkohol- och drogförebyggande arbete
Genomföra olika former av föräldrastöd
Arbeta med hälsosamma skolgårdar
Arbeta med KomLossmässan
Arbeta med konceptet Människan Bakom Uniformen (MBU)
Samverka med föreningslivet i syfte att verka för ett rikt och
stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv

Genomföra trygghetsskapande åtgärder i enlighet med
överenskommelse med polisen.

Genom BUS
Öckerömetoden, Håkan Fransson 40%
Socialtjänst och skola
Skola
MR-strateg, föreningsliv, 400-årsjubileet m.fl.
Fritid och polis
Folkhälsa i samverkan med föreningslivet

Kommunens BRÅ, som leds av folkhälsostrategen

Projektgruppen för Hälsonavet
Folkhälsostrateg i samverkan med övriga aktörer
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