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Förslag till kommunstyrelsen – Goda livsvillkor i hela
Alingsås – Sebastian Aronsson (S)
Ärendebeskrivning
Sebastian Aronsson (S) lämnade vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 juni 2018, §
117 ett förslag till beslut att kommundirektören ska ta fram ett programförslag på
sammanhållen politik för landsbygden. Syftet med förslaget är att försäkra att det finns god
offentlig service och goda livsvillkor i hela kommunen. Områdena som förslaget avser att
prioritera är:
-

utökad kollektivtrafik till norra och södra delarna av Alingsås
en strategi för snabbare utbyggnad av bredband via fiber
underlätta för företag att etablera sig på landsbygden
stöd till ideella föreningar som arbetar för att bibehålla och utveckla landsbygden
tillgång till vård och omsorg där människor önskar
tillgång till skola och utbildning där människor bor

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret redogör nedan som en del i beredningen nuläget för de olika
områdena:
Kollektivtrafik
Kollektivtrafik finns idag i olika utsträckning inom hela kommunen. En utökning i antal linjer
sker i dialog med Västtrafik och behöver i så fall prioriteras in i kommande flerårsstrategi.
Bredbandsstrategi
Kommunen arbetar via Alingsås Energi mot bredbandsmålet 2020. Ett arbete för att ta fram
en bredbandsstrategi pågår och ärendet kommer tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott
under hösten 2018.
I juli 2018 fick Alingsås Energi besked från Länsstyrelsen om tilldelat stadsbidrag för
utbyggnad av bredband på landsorten.
Företagsetablering
Det finns idag inga specifika styrdokument för företagsetableringar i Alingsås
landsbygdsområden. Ett löpande arbete för att stimulera etablering av nya företag,
samverkan med fastighetsägare och lokala företagsföreningar samt stöd under
etableringsprocesser sker. Utvecklingsarbetet LAB190 är ett samarbete mellan Alingsås
kommun, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs
stad, Business Region Göteborg, Lerums kommun, Essunga kommun och Länsstyrelsen.
Denna samverkan syftar till att stödja initiativ inom bland annat gröna näringar, besöksnäring
och infrastruktur i Alingsås kommuns norra delar. Sedan år 2016 kan också nya och
befintliga företagare i området få stöd och vägledning av kommunens tjänstemän på
Servicekontoret i Sollebrunn.

Ideella föreningar
Kommunen samverkar med ideella föreningar och beviljar föreningsbidrag. En särskild
satsning genomfördes år 2017 genom ett extra föreningsbidrag till föreningar i glesbygd. Ett
nytt bidrag i form av ”Folkhälsa och Miljö” infördes år 2018 för att bland annat stimulera
aktiviteter och föreningar i glesbygden. Kultur- och fritidsförvaltningen upprättade även
överenskommelser med flera föreningar i Bjärke och Hemsjö/Ingared och under 2017
beviljades 15 ansökningar i form av projektbidrag till glesbygdsföreningar. En särskild
integrations- och ungdomssatsning, Happy Friday, genomfördes under hösten 2017 och
under våren 2018 i Sollebrunn. Sex lokala föreningar samverkade med kultur- och
fritidsförvaltningen för att erbjuda strukturerade fritidsaktiviteter.
Vård och omsorg
Kommunen tillhandahåller vård och omsorg till invånarna oberoende av var de bor. Den
hemtjänst som kommunen tillhandahåller är behovsstyrd, vilket innebär att vårdtagarens
behov helt styr möjligheten att få hemtjänst. Inom hälso- och sjukvårdsavdelningen får alla
vid inskrivning en ansvarig sjuksköterska och fysioterapeut, vilket även det styrs av behov
och ordination oavsett var personen bor.
Även äldreboenden och gruppboenden/serviceboenden för personer med
funktionsnedsättningar är utspridda i kommunen, där flera boenden finns på Alingsås
landsbygd. Då det är kö till våra äldreboenden och gruppboenden/serviceboenden erbjuds
vårdtagaren i regel plats på det boende där det är ledigt, oavsett var i kommunen personen
bott innan. Kommunen tillhandahåller också träffpunktsverksamhet på olika platser inom
kommunen, även landsbygden, samt erbjuder möjlighet att ta sig till olika
träffpunktsverksamheter oavsett var i kommunen personen bor.
Inom ramen för projektet AllAgeHub har personal från kommunen deltagit i att ta fram förslag
på hur människor med någon form av funktionsvariation som bor utanför tätorten och har
inköp som behovsprövad insats från kommunen ska kunna bli mer självständiga och
delaktiga.
Skola och utbildning
I årskurserna F-6 har kommunen totalt 14 skolenheter, varav åtta stycken utanför centrala
Alingsås. I dessa åtta skolor går sammanlagt 1 083 elever av totalt 3 167 som går i
kommunal skola, vilket utgör 34,2 procent av samtliga elever i årskurs F-6.
I årskurserna 7-9 har kommunen totalt fyra skolenheter, varav en ligger utanför centrala
Alingsås. I den skolan går sammanlagt 150 elever av totalt 1 211 i kommunal skola, och
utgör 12,4 procent av samtliga elever i årskurs 7-9.
Ovanstående svar på de olika områdena påvisar att kommunen redan idag bevakar samt
utför att service och goda livsvillkor erbjuds i den utsträckning som kommunens politiska
viljeinriktning och beslut anger i styrande dokument. Kommunledningskontoret anser därmed
inte att något ytterligare program för sammanhållen politik för landsbygden bör tas fram men
att förslagsställarens förslag till prioriterade områden lyfts fram i kommande
flerårsstrategiberedning.
Förslag till beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Program för sammanhållen politik för landsbygden bör inte tas fram, men förslagsställarens
förslag till prioriterade områden lyfts fram i kommande flerårsstrategiberedning.

Beslutet ska skickas till
Kom.dir, Flerårsstrategiberedningen
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