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§ 178 2019.617 KS

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

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

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

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

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

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

Förslaget till den reviderade styrmodellen är utformad, likt den tidigare styrmodellen, för att
kunna tillämpas oavsett politisk viljeinriktning.
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Beslut
AU § 178, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Styrmodell för Alingsås kommun antas.
2. Styrmodellen gäller från 1 januari 2020.
3. Uppföljning av Agenda 2030 ersätter tidigare miljö- och sociala boksluten.

Anteckning
Jens Christian Berlin (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Som en del i projektet Arbetsgivarmärke 2016 har Alingsås kommun tagit fram en
värdegrund för kommunens verksamhet och för hur kommunens anställda agerar gentemot
varandra. Värdegrunden sammanfattas i värdeorden: engagemang, öppenhet och respekt.
Även om dessa värdeord är av en sådan karaktär att alla människor borde kunna ställa sig
bakom dem, så har politiken, vid sidan av sin roll som arbetsgivare, medvetet inte inkluderats
i värdegrunden.
Genom förslaget till styrmodell inbegrips nu även politiken på ett opreciserat sätt i
värdegrunden. Detta är möjligen okontroversiellt på grund av värdegrundens innehåll. Det är
dock en principiellt felaktig beslutsordning att på detta sätt indirekt ändra betydelsen av ett
dokument genom ett beslut i ett annat ärende.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida 2 av 2

Utdragsbestyrkande

