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För att åstadkomma en förändring måste man 
veta i vilken riktning man ska gå. I Ale bedrevs 
under 2012 ett arbete som resulterade i visionen 
Ale – Lätt att leva. Visionens syfte är att utmana hela 
organisationen att arbeta mot gemensamma lång
siktiga mål. När 1 900 medarbetare arbetar i samma 
riktning skapar detta en stark kraft. En vision kan 
gärna vara djärv och den ska skapa engagemang. 
Visionen ska också vara lätt att kommuni cera vilket 
leder till att alla kan ta till sig innebörden och 
omsätta orden till handling. Visionen har som 
måltidpunkt 2025. 

VERKSAMHETSPLANEN 2015 UTGÅR FRÅN 
ALES VISION. 
I Ale är det nära till skola, arbete och sköna natur
upplevelser. Det centrala läget i Göta älvdalen med 
närhet till Göteborgs storstadspuls är en tillgång. 
I Ale antar vi utmaningar med lust och energi. Vi 

underlättar vardagen, förädlar vår service och värnar 
den gemensamma livsmiljön. I Ale inspireras vi att 
följa våra drömmar och här är det lätt att leva. 

MED VISIONEN FÖLJER KOMMUNENS UPPDRAG: 
Vi jobbar med glädje och engagemang för våra in
vånare. Tillsammans ska vi förädla våra tjänster och 
förenkla människors vardag. Med mod, sam arbete 
och energi skapar vi en levande kommun för både 
invånare och företagare. Vi ger Aleborna livskvalitet 
och inspiration att förverkliga sina drömmar! 

OCH VÅR VÄRDEGRUND: 
•  Stolthet – Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar 

förtroende i det personliga mötet. 
•  Omtanke – Vi bemöter alla med öppenhet, 

tillit och respekt. 
•  Lust – Vi arbetar med kreativitet, energi och glädje. 

Visionen 

Visionen används som grund för kommunens led
nings och styrsystem. Visionsbilden bryts ner till 
strategiska målsättningar som samlas i en strategik
arta med tydligt och uttalat ansvar. Strategikartan 

har 2018 som målpunkt för att knappt halvvägs 
mot den tilldelade tiden för visionen tydligt fl ytta 
fram positionerna. Till varje målsättning kopplas 
drivande mål som mäts och analyseras regelbundet.
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2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE 
MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun 
ska medverka till att varje generation tar ansvar för 
sin konsumtion av kommunal verksamhet och 
efterlämnar miljömässiga, sociala och ekonomiska 
förutsättningar som är minst lika goda som vid 
övertagandet. 

Enligt kommunallagen ska kommuner och lands
ting ha ”god ekonomisk hushållning”. Det innebär 
att kommunerna ska vidta åtgärder för att öka 
långsiktigheten i den ekonomiska och verksam
hetsmässiga planeringen. 

Kommunen ska ta fram särskilda mål och riktlinjer 
som är av betydelse för en god ekonomisk hushåll
ning på både kort och lång sikt såväl för ekonomin 
som för verksamheten. Kravet på god ekonomisk 
hushållning är överordnat balanskravet, det vill 
säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna. 
Detta innebär att det inte är tillräckligt att i resul
tatet uppnå balanskravet, utan för att kravet på en 
god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt bör 
resultatet ligga på en nivå som realt sett konsolide
rar ekonomin på kort och lång sikt. 

2.2 FINANSIELLA MÅL 
För att säkerställa de fi nansiella målen är det redo
visade resultatet minst 2 procent av verksamhetens 

nettokostnader över tid. Över planperioden bud
geteras dock endast ett resultat på 5 Mkr för att 
möjliggöra den kraftiga tillväxt som kommunen 
befi nner sig i.
•  Soliditet exklusive ansvarsförbindelse ska vara 

minst 40 procent.

•  Soliditeten inklusive ansvarsförbindelse ska vara 
fortsatt positiv.

•  Låneskuld, pensionsskuld inklusive ansvars
förbindelse och borgensåtagande ska per invånare 
inte överstiga 70 000 kronor.

•  Över tid ska självfi nansieringsgraden av kommu
nens investeringar vara minst 50 procent.

De fi nansiella målen tar sikte på kommunens fi nan
siella ställning och dess utveckling och anger därmed 
de fi nansiella förutsättningarna och ramarna för 
den verksamhet som kommunen bedriver. Målen 
har som utgångspunkt att varje generation själv 
ska bära kostnaderna för den service som den 
konsumerar. Detta innebär att ingen generation 
bör behöva betala för det som en tidigare genera
tion förbrukat. Överskottet måste därför vara 
tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå 
ska kunna garanteras även för nästkommande 
generation utan att den ska behöva uttaxera en 
högre skatt.

Förutsättningar och omvärldsbevakning 

*) Helårsprognos 2014 vid delårsbokslut 2014-08
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KOMMENTAR
•  Ett resultat på 5 Mkr 2015, 10 Mkr 2016 och 

15 Mkr 2017. Detta uppfyller kravet på god eko
nomisk hushållning under perioden 2011–2017. 

•  Nettokostnad per invånare ökar med 12 procent 
åren 2013–2017. Avskrivningar på investeringar 
kommer att ta en större del av nettokostnads
utrymmet. 

•  Låneskulden ökar med 615 Mkr mellan åren 2013 
och 2017 vilket motsvarar en ökning med 
513 procent. Under några år kan därför en själv
finansieringsgrad på 50 procent inte uppnås. Det 
medför också att räntekostnaderna tar en större 
andel av driftkostnaderna i anspråk. 

•  Soliditeten sjunker från 61 procent 2013 till  
41,8 procent 2017.

2.3 EKONOMISK ÖVERSIKT 

2.3.1 SVENSK EKONOMI
SKL:s cirkulär 14:38 anger budgetförutsättningar 
för åren 2014–2017. Skatteunderlagsprognosen 
visar en något större ökning av skatteunderlaget  
i år men svagare utveckling 2016 och 2017.  
Ändringarna beror främst på att SKL räknar med 
starkare utveckling av arbetade timmar 2014 medan 
arbetade timmar, timlön och pensionsinkomster 
har reviderats ner mot slutet av perioden. 

Den svenska ekonomin avslutades starkt 2013 men 
utvecklingen hittills i år har varit svagare än beräknat 
och har utvecklats ryckigt. Prognosen för årets BNP 
tillväxt har därför skrivits ner från 3,0 procent till 
2,1 procent. 

Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den 
svenska exportens utveckling varit förhållandevis 
svag under början av 2014. De låga talen gör att 
SKL tvingas skruva ner tidigare bedömning för 
året. Mot bakgrund av den optimism som präglar 
bland annat konjunkturinstitutets Konjunktur
barometer, en allt starkare tillväxt i omvärlden 
och den försvagning som under året skett av den 
svenska kronan är det troligt att exporten får en 
bättre fart under andra halvan av 2014. Samma 
faktorer talar också för att den svenska exporten 
kommer att växa betydligt snabbare 2015 jämfört 
med i år. 

2.3.2 PENSIONSÅTAGANDEN
Kommunen har stora pensionsåtaganden. Enligt 
den femåriga pensionsprognosen kommer kostna
derna att öka de kommande åren. Förändringarna 
sker i en ojämn takt beroende på vilka antaganden 
som ligger till grund för prognosen. Prognosen är 
baserad på befintlig personal och framtida volym
ökningar finns således inte med. Av tabellen kan 
man utläsa att den årliga kostnaden för pensioner 
fram till 2017 kommer att öka med cirka 7,5 Mkr.

*) Varav jämförelsestörande post, sänkning avdiskonteringsräntan på 7,1 Mkr.
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3.1 INLEDNING
Sedan mitten av 1980 talet har offentlig sektor 
genomgått stora förändringar både vad avser  
förutsättningar men också vad avser styrning.  
En stark rörelse mot modeller som mer liknar det 
privata näringslivet började genomföras i slutet  
på 1980talet och fick stor genomslagskraft i 
1990talets finanskris. New public management 
karaktäriseras av fokus på styrning och kontroll: 

• Mål och resultatstyrning 

• Kontraktsstyrning 

• Kvalitetssäkringssystem 

• Benchmarking 

• Konkurrens 

• Privatisering 

• Medborgaren som kund

Politiken ska styra VAD och förvaltning och  
chefer ska ges ökat utrymme att leverera HUR. 

Samtidigt med ändrade former har omfattningen 
av kommunens ansvar ökat. Jämfört med 1980 
talet ansvarar kommunen i dag för grundskola, 
äldreomsorg, kommunal hälso och sjukvård och 
omsorgen till personer med funktionsnedsättning. 
På detta sätt har den ekonomiska omfattningen 
och komplexiteten ökat. 

Det finns många olika styrmodeller som fungerar 
för en kommun. För samtliga är det viktigt att 
rollerna är tydliga och att ömsesidig respekt råder. 
Detta gäller såväl mellan politiker och tjänstemän, 
men det är lika viktigt mellan olika politiska struk
turer eller mellan olika delar av förvaltningsorga
nisationen. 

Ale kommun behöver utveckla lednings och 
styrarbetet. Det är därför viktigt att välja en  
modell gemensam för hela organisationen från 
kommunfullmäktige ut till den enskilde medarbe
taren. På detta sätt säkerställs att fattade beslut 
kan följas upp och effekterna kontrolleras. 

Ale kommun har valt att arbeta med balanserad 
styrning som bas för det strategiska styrnings
arbetet. Basverksamheten som till största delen 
regleras vi lagar och förordningar styrs huvudsak
ligen genom att verksamheterna redovisar kvalitets
indikatorer samt att systematiskt kvalitetsarbete 
bedrivs i enlighet med de regleringar som gäller 
för respektive verksamhet. För de verksamheter 
som inte regleras via exempelvis skollag eller social
tjänstlag ska systematiskt kvalitetsarbetet bedrivas 
exempelvis i enlighet med kvalitetshjulet

Ledning och styrning
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3.2 BALANSERAD STYRNING 
Balanserad styrning har som utgångspunkt att 
med balans i de fyra perspektiven kund/brukare, 
processer, medarbetare och ekonomi styra det som 
är strategiskt prioriterat och som skapar värde för 
kund/brukare. Detta är en stor skillnad jämfört 
med traditionen inom offentlig sektor som i huvud
sak har styrt på ekonomiskt utfall. Den balanserade 
styrningen stöttar arbetet med visionen och har 
därmed också 2025 som slutmål.

Baserat på visionen har 18 strategiska målsättningar 
identifierats som ska fokusera och tydliggöra arbetet 

med förverkligandet fram till 2025. Prin ciperna är 
att de sex strategiska målsättningarna inom kund 
/brukarperspektivet är ledande, övriga tolv mål
sättningar ska stödja dessa målsättningar. För varje 
målsättning kommer målvärde för 2018 att definieras 
samt initiativ startas för att göra det troligt att 
önskvärda resultat uppnås. Uppföljning kommer 
att ske varje månad för att följa upp progressen i 
samtliga strategiska målsättningar. Efterhand  
kommer till kommunstyrelsen månadsvis avrap
portering ske hur arbetet går. Strukturen framgår 
av strategikartan nedan.

Inom förvaltningen pågår arbetet med att slutföra 
arbetet med balanserad styrning på kommun 
gemensam övergripande nivå. För att arbetet ska 
bli framgångsrikt måste verksamhets och enhets
nivån involveras på samma sätt. Detta kommer  
att ske under 2015 inför verksamhetsåret 2016.  
Av särskild vikt är att se de ekonomiska förutsätt
ningarna som ett medel för att nå verksamhetens 
värdeskapande mål. Respektive verksamhet har i 

sina lagstiftningar, förordningar och lokala politiska 
beslut definierade nivåer som ska uppnås. Samtidigt 
är kommunallagen tydlig med att det inte är tillåtet 
att förbruka mer resurser än som avsatts för verk
samheten. Nämnderna ska med detta som utgångs
punkt både ge uppdrag som är genomförbara och 
samtidigt följa upp att genomförandet sker inom 
givna ramar. På detta sätt är kopplingen mellan 
genomförande och uppföljning av största vikt. 
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3.3 BUFFERT/UTVECKLINGSRESERV PÅ 
SEKTORS-/VERKSAMHETSNIVÅ 
En budget beskriver den verksamhet som i förväg 
planeras utifrån ett antal antaganden. Det är sällan 
alla dessa antagenden till fullo slår in. Det är där
för viktigt att i budgeten avsätta utrymme för att 
kunna hantera avvikelser. Beroende på hur stor 
reserv eller buffert som avsätts varierar handlings
utrymmet. Varje sektor ska avsätta minst 1 procent 
av den samlade budgeten till en reserv. Reserven 
ska placeras på ett sådant sätt att uppkomna kost
nader inom sektorn kan hanteras utan att planerad 
verksamhet behöver strykas. 

Om verksamheten inte behöver använda bufferten 
ska i stället verksamhet planeras som kan genom
föras under året som är av engångskaraktär och 
därmed inte långsiktigt är kostnadsdrivande. 
Målsättningen är att beloppet vid årets slut ska 
vara använt. 

3.4 UPPFÖLJNING 
Planering av verksamheten är det första skedet 
i en process som ska leda fram till önskvärt resultat 
för kunden/brukaren. De följs av genomförande, 
uppföljning och eventuell justering av genomför
andet om inte önskvärt resultat uppnås. Kommunen 
behöver i större utsträckning arbeta med att konti
nuerligt följa om insatta åtgärder leder till avsett 
resultat. Detta görs genom en tydlig rollfördelning 
i genomförande och uppföljning. Grundprincipen 
är att den som upptäcker en avvikelse omedelbart 
vidtar åtgärder inom sitt mandat för att åstadkomma 
nödvändiga justeringar. Detta innebär att 

•  Enhetschefer ansvarar för att enhetsplaner om
arbetas efterhand om det är nödvändigt för att 
nå uppsatta mål inom alla fyra perspektiv 

•  Verksamhets och sektorchefer justerar genom
förande/verkställighet löpande utifrån givna 
delegationer. Om situationen uppstår att de 
givna målsättningarna inte kan uppnås ska detta 
inom tio arbetsdagar anmälas till nämnden med 
förslag till hur den uppkomna situationen 
kan hanteras för att åter verka i enlighet med 
nämndens beslut. 

•  Nämnd/styrelse ska inom 30 dagar från det 
att den informerats om att målen inom något 
perspektiv inte uppnåtts fatta de beslut som 
krävs för att åter komma i balans. 

•  Nämnderna ansvarar för framtagande av kom
pletterande styrregler för sina ansvarsområden. 

•  Delårsrapport till kommunfullmäktige upprättas 
per april och augusti månad. 

•  Delårsrapporter ska upprättas av tjänstemanna
organisationen och vara nämnd/arbetsutskotts
behandlade innan de beslutas i kommunstyrelsen. 

•  Sektorchefen är skyldig att i nämndprotokollet ge 
sin mening tillkänna i fråga om förslag som inte 
är uttryckligen fi nansierade. 

•  Om styrreglerna allvarligt åsidosätts ska samtal 
om konsekvenser inledas omgående. 

 
Systematisk uppföljning ska ske löpande. I relation 
till en periodiserad budget är det chefers och 
nämnders ansvar att månadsvis värdera om verk
samheten löper enligt plan. Detta omfattar samtliga 
perspektiv där det är möjligt.  

Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen har 
ett särskilt ansvar att följa kommunens ekonomi
ska utveckling ska månadsvis dels ges en samlad 
bedömning av den ekonomiska utvecklingen och 
dels ges en presentation av hur det strategiska arbe
tet och den balanserade styrningen utvecklar sig. 

Varje tertial ska verksamheten i sin helhet redovi
sas i tertialuppföljningar. Dessa uppföljningar ska 
också tematiseras så att alla verksamheter och alla 
strategiska planer minst en gång per år grundligt 
följs upp. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
antingen själv eller genom delegation komma med 
anvisningar hur detta arbete ska läggas upp. På 
detta sätt görs varje år tre större uppföljnings
rapporter per april, augusti och december. Där
emellan följs ekonomi och de verksamhetsmått 
som är möjliga på nämnd och förvaltningsnivå. 
Årsschema och mötestider behöver sannolikt med 
denna förändring som utgångspunkt justeras.
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3.5 BUDGETPROCESS, TIDPLAN  
FÖR BUDGETARBETE 2015
Under perioden februari – maj kommer förutsätt
ningar som gäller för nämndernas budgetarbete 
tas fram. Samtidigt har nämnderna arbetat med  
en översyn av investeringsplanen för 2015–2018. 
Kommunens ledningsgrupp har under mars till 
maj arbetat med underlagsmaterial för det politis
ka ställningstagandet om kommunbidragen för 

2015. Ett antal områden har gåtts igenom och 
förutsättningarna för dessa klargjorts. Det gäller 
till exempel: 

• Ekonomiska förutsättningar, skatteprognos etc. 

• Befolkningsprognos och målgruppsförändringar 

• Mål och uppdrag för verksamheter och ekonomi 

•  Förutsättningar för internfinansierade verk
samheter 
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3.6 ARBETSSÄTT
Efter KF:s budgetbeslut i november har nämnderna 
tiden fram till den 31 januari på sig att utforma 
sina detaljbudgetar för 2015 grundade på verksam
hetsplanen och på givna kommunbidrag. Detalj
budgeten görs enligt den mall och de anvisningar 
som upprättas av sektor KS. 

När nämndernas detaljbudgetar är klara sker en 
avrapportering till kommunfullmäktige. Särskild 
vikt läggs här vid nämndernas följsamhet i nämnd
planerna gentemot verksamhetsplanens mål och 
särskilda uppdrag kopplat till respektive nämnds 
ekonomiska förutsättningar. 

I samband med analysen och hanteringen av 2014 
års bokslut kommer beslut att tas om överföringar 
av ej förbrukade investeringsmedel 2014 till 2015. 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober om skatte
sats för 2015. I november beslutas om resultat och 
balansbudget samt eventuellt ändrade styrregler.

Nämnderna får i uppdrag att senast till den 31 
januari 2015 besluta om nämndbudget för 2015 
enligt kommunfullmäktiges beslut om vision, mål 
och ramar. Denna process koncentreras kring 
vilken verksamhet som kan bedrivas inom de 
ekonomiska ramarna det kommande budgetåret, 
samt vilka långsiktiga planer som finns för de 
efterföljande åren. Nämnderna ska fokusera på 
långsiktiga effektiviseringar och omstruktureringar. 
De ekonomiska framtidsutsikterna med krav på 
utbyggd och förbättrad kommunal service, stigande 
pensionskostnader och osäkerhet om den ekono
miska tillväxten de kommande åren innebär att 
nämnderna måste ha ett långsiktigt perspektiv på 
sin verksamhet så att god ekonomisk hushållning 
uppnås även i ett längre perspektiv. Nämnderna 
måste hantera volym och kostnadsförändringar 
inom tilldelade ekonomiska ramar. Nämnderna 
ska redovisa vilka verksamhetsförändringar och 
eventuella väsentliga omprioriteringar som kommer 
att genomföras. Även förslag till förändringar under 
planperioden på grund av investeringar och volym
förändringar i brukargrupperna ska redovisas. 

3.7 EKONOMISTYRNINGSPRINCIPER 
En god ekonomisk hushållning innebär att de mål 
och riktlinjer som fastlagts för ekonomi och verk
samhet stäms av, följs upp och utvärderas konti
nuerligt samt att det ska finnas ett klart samband 
mellan resursåtgång, prestationer, resultat och 
effekter. 

Varje nämnd ska upprätta en detaljbudget och en 
nämndplan för 2015, med beaktande av reglerna 
för en god ekonomisk hushållning. Nämnderna 
har ansvar för att bedriva verksamhet enligt av 
kommunfullmäktige givna mål och riktlinjer samt 
enligt gällande lagstiftning, nationella mål och 
övriga styrdokument, allt inom av kommunfull
mäktige tilldelat kommunbidrag.  

För att göra ansvar och befogenheter tydliga samt få 
en smidig administrativ hantering har nedanstående 
regler för styrning av nämnder utarbetats. Nedan
stående regler föreslås gälla 2015.

3.7.1 STYRKEDJA OCH ANSVARSGRÄNSER 
•  Verksamhetsplanen anger kommunfullmäktiges 

inriktning, mål, resursfördelning samt investerings
budget och är det övergripande styrdokumentet 
riktat till nämnderna. 

•  Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnd att  
genomföra den verksamhet som verksamhets
planen anger inom ramen för de riktlinjer eller 
andra generella beslut om verksamheten som 
fullmäktige har fastställt. Nämnderna ansvarar 
för att beslutade mål uppnås inom ramen för 
anvisade kommunbidrag och övriga resurser. De 
totala tillgängliga resurserna bestämmer graden 
av måluppfyllelse. Kommunens ekonomi sätter 
gränsen och förutsätter optimalt resursutnyttjande. 
Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lag
stiftning och myndighetskrav prioriteras. 

•  Om medelstilldelningen visar sig otillräcklig i 
förhållande till målen ska nämnden i första hand 
undersöka förutsättningarna att omdisponera 
tillgängliga resurser inom nämndens samlade 
budgetram och i andra hand hos kommunstyrelsen 
aktualisera behovet av att ändra målen för verk
samheterna eller begära tilläggsanslag. 

•  Nämnd kan öka eller minska sin budgetomslutning 
så länge nettoramen hålls. Tilläggsanslag under 
löpande verksamhetsår prövas endast undantagsvis. 

•  Justeringar av teknisk karaktär inom angiven 
totalram kan beslutas av kommunstyrelsen. Vid 
större förändringar kan detta ske under pågående 
verksamhetsår. 

•  Nämnderna ska upprätta nämndplaner där verk
samhetsplanens inriktning, mål etcetera fördjupas. 
Sektor kommunstyrelsen tar fram anvisningar 
för nämndplanerna. 

•  Nämndplanerna ska ses som nämndernas upp
dragshandling till tjänstemannaorganisationen 
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och nämnden ansvarar för att inriktning, mål 
och resurser är kända av verksamhetsansvariga 
och medarbetare. Sektorcheferna ansvarar för att 
de verksamhetsplaner och andra dokument som 
krävs för att styra och leda den operativa verk
samheten i riktning mot uppställda mål upprät
tas och kommuniceras. 

•  De planer för intern kontroll som varje nämnd 
beslutar om ska bifogas nämndplanen. Upp
följning av internkontrollplanerna ska bifogas 
budgetuppföljningarna till kommunfullmäktige 
(augusti och december). 

•  Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kan 
därutöver besluta om särskilda internkontroller 
av viss verksamhet under löpande verksamhetsår. 

3.7.2 ÖVER- OCH UNDERSKOTT
•  Om nämndernas över/underskott ska tas med 

till kommande år prövas och beslutas av kommun
fullmäktige varvid hänsyn tas till om målen är 
uppfyllda.
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2015 är första året i en ny mandatperiod. I det 
arbete som demokratiberedningen genomfört har 
man konstaterat att om kommunen ska genomföra 
en mer genomgripande organisatorisk förändring 
med framgång så kräver det en bred politisk över
enskommelse. Av detta skäl så föreslås inga större 
förändringar i den politiska organisationen inför 
den kommande mandatperioden. Det är dock 
viktigt att redan nu starta arbetet med inriktning 
på hur den politiska organisationen ska se ut efter 
valet 2018. Ale beslutar om många viktiga frågor 
självständigt. I andra frågor är det viktigt med 
samverkan exempelvis inom Göteborgsregionens 
kommunalförbund eller inom SIMBA, som avser 
samverkan inom hälso och sjukvården. Det är 
viktigt att denna samverkan genomförs mer 
genom arbetat, och i samverkan mellan politiska 
representanter och förvaltningens medarbetare 
som ofta företräder Ale kommun inom sina  
specifika ansvarsområden. Inom kommunen ges 
kommunstyrelsen ett särskilt uppdrag att samordna 
denna samverkan med övriga aktörer i kommunens 
närområde. 

En viktig princip i denna budget är att ekonomiska 
resurser ska tilldelas den politiska nämnd där 
kunskapen som påverkar besluten är störst. Detta 
innebär att reservationer på gemensam eller kom
munstyrelse nivå samt kontrollmekanismer såsom 
”fetmarkeringar” har begränsats så långt det är 
möjligt. 

Arbetet med ett gemensamt kundcenter som löser 
kundens/invånarens frågeställning i 65–70 procent 
av fallen vid första kontakten kommer att få långt
gående organisatoriska konsekvenser. Förändringen 

är central i omställningen från att utgå från den 
egna organisationen till att skapa värde för den 
som på något sätt nyttjar kommunens service och 
tjänster. Förändringarna inför 2015 kommer att 
vara begränsade. I slutet av mandatperioden kommer 
behovet av förändring att vara större för att säker
ställa att kundcentrat blir en framgång. 

Inom förvaltningen pågår flera viktiga förändringar 
för att tydliggöra roller och därmed skapa bättre 
förutsättningar för ledning och styrning. Kommun
chefen har inom ramen för sitt verkställighetsuppdrag 
uppgiften att hitta den bästa organisationen inom 
förvaltningen. I nuläget pågår, som exempel, viktigt 
arbete med att skapa en: 

•  En bättre serviceorganisation, inklusive utveck
ling av en gemensam bilpool 

•  En IT modell som på ett tydligt sätt skapar bästa 
möjliga incitament för effektivt arbete med  
modernt ITstöd 

•  Etablering av en utvecklingsavdelning som ska ge 
bättre förutsättningar för ett gränsöverskridande 
gemensamt arbete inom viktiga områden. 

•  Ett arbete med lokalförsörjning som är mer lång
siktigt och där stora underhållsskulder inför 
framtiden undviks. 

•  Effektivare beredning och ärendehantering som 
är gemensam för hela kommunen. 

•  Ett gemensamt kommunhus kommer att förbättra 
möjligheterna för gränsöverskridande samarbete. 
Detta kommer att leda till att de löpande kostna
derna i framtiden kommer att minska. 

Organisation
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4.1 ALE KOMMUNS ORGANISATION

•  Kommunfullmäktige beslutar om inriktning av 
och resursfördelning för kommunens verksamhet. 
På direkt uppdrag av kommunfullmäktige arbetar 
ett antal beredningar; demokratiberedning, val
beredning samt tillfälliga beredningar. Även 
ortsutvecklingsmötena är organiserade direkt 
under kommunfullmäktige.

•  Kommunstyrelsen har dubbla roller. Kommun
styrelsen ska leda och samordna förvaltningen  
av kommunen och även ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet.

•  Styrelsen och nämnder utses av kommunfull
mäktige. De ska inom sitt ansvarsområde se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 
Nämnd ska fokusera på frågor som rör resursför
delning, utveckling och uppföljning av verksam
heten. Kommunstyrelsen kan komma att infordra 
uppgifter om volymmått för att möjliggöra en 
analys av nämndens verksamhet.

•  Varje nämnd har till sin hjälp ett eller flera utskott. 
Utskottens uppgift är att fatta beslut i ärenden 
som nämnden har delegerat och svara för politisk 
beredning av de ärenden som ska avgöras i nämn
den. Nämnderna stöds av en sammanhållen 
tjänstemannaorganisation i Ale kommun. Orga
nisationen är uppdelad i fyra olika sektorer. 
Verksamheten leds av sektorchef med verksam
hetschefer på nästa nivå.
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5.1 INLEDNING
Inriktningsdokumentet innehåller en kombination 
av politiska målsättningar på kort och lång sikt. 
Det finns också en blandning av målsättningar i 
relation till det strategiska arbetet och till basverk
samheten.  

Inriktningsdokumentet säger tydligt att skolan är 
kommunens viktigaste prioritering. För att möjlig
göra en prioritering av utbildning måste resurser 
frigöras för att skapa en större ram. Detta har skett 
genom att en större andel av det tillkommande 
utrymmet för 2015 läggs på utbildningsnämnden  
i jämförelse med övriga nämnder. Inom alla 
nämndområden har också basverksamheten gåtts 
igenom för att i enlighet med principerna: 

1.  Arbeta mer effektivt 

2.  Ta bort verksamheter i sin helhet som kommunen 
inte lagstadgat måste utföra samt värdera hur 
kan utrymme skapas till kommunens prioriterade 
områden 

3.  Generella besparingar 

5.2 UPPDRAG TILL UTBILDNINGSNÄMNDEN 

5.2.1 ALLMÄN DEL 
Skolan och utbildningen är Ale kommuns viktigaste 
prioritering. Det är med goda utbildningsresultat 
som grunden skapas för ett gott vuxenliv med 
arbete och god hälsa. Vi måste därför förbättra 
kunskapsresultaten i våra skolor. För att lyckas ska 
de vara präglade av ömsesidig respekt mellan elever 
och lärare samt ha förmågan att stimulera elevers 
samarbetsförmåga, kreativitet, flexibilitet och initia
tivförmåga. Ett entreprenöriellt förhållningssätt!  

Elevinflytandet måste öka genom att eleverna 
själva tar ansvar för sina egna mål och drömmar. 
Eftersom alla barn är olika, med skilda förutsätt
ningar, kräver de också olika mycket resurser. Ett 

viktigt konstaterande för att alla ska få samma 
möjligheter. Skolan har också ett kompensatoriskt 
uppdrag där bra lärare kan uträtta storverk. 

Ales skolstruktur måste långsiktigt omvandlas och 
nya behov tydligt pekas ut. Behoven för Nols sam
hälle bör utredas i samverkan med detaljplanearbetet 
och för Skepplandas del bör man skapa en samman
hållen central F6 enhet för att höja kvaliteten.

Vi ska därför arbeta med en offensiv ledning av 
verksamheten med fokus på systematisk utveck
ling av kompetens, lärprocesser och kvalitet.

Vi måste skapa möjligheter för Aleborna att kunna 
kombinera jobb och familjeliv. Det är därför viktigt 
att det finns alternativ inom förskolan som ger 
möjlighet att kunna ta jobb med olika arbetstider. 
Tillgången på barnomsorg på obekväma arbetstider, 
kvällar och nätter måste därför öka. Vi ser det 
också som självklart att barn till arbetslösa ska ha 
rätt till minst 25 timmar per vecka i förskolan. 
Även möjligheterna att erbjuda barn till föräldrale
diga utökad vistelsetid i förskolan ska utredas.  
Det är också viktigt ur ett trygghetsperspektiv, för 
såväl barnen som deras föräldrar, att vi erbjuder 
närhet till barnomsorgen. Därför ska förskoleplats 
kunna erbjudas på boendeorten i så stor utsträck
ning som möjligt.

En kvalitetsförutsättning inom förskolan är barn
gruppernas storlek. I dag är dessa i Ales kommun 
alldeles för stora och de måste därför minska. Nya 
planeringstal för förskolan införs där äldregrupperna 
ska ha ett genomsnitt på max 20 barn och yngre
grupperna max 15 barn. Det innebär att vi behöver 
bygga nya förskoleavdelningar.

Nämndernas uppdrag
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Ett viktigt hälsoperspektiv är tillgången till 
näringsriktig och från grunden lagad mat. Efter
som utbildningsnämnden är ansvarig för denna 
produktion i Ale kommun för såväl unga som 
äldre måste man där ta ansvar för att andelen 
ekologisk mat ökar kraftigt.

Hur måltidssituationen upplevs av våra unga och 
äldre måste också prioriteras. Vi ser därför ett 
behov av att en utredning görs för att förbättringar 
inom detta område ska kunna åstadkommas. 

Framgångsrika skolor arbetar med sina mål och 
resultat väl förankrade i vetenskaplig forskning. 
Våra verksamheter ska därför fortsättningsvis 
arbeta i nära kontakt med forskning och evidens
baserade metoder för att nå framgång med målet 
att förbättra utbildningsnivån i kommunen.

Ur ett personalperspektiv innebär detta också 
att möjligheterna till karriärutveckling genom 
utveckling av läraryrket måste öka. Detta kan 
göras genom ett utvidgat samarbete med våra 
kringliggande högskolor och universitet för att på 
så sätt stärka forskningsanknytningen av skolan 
och förskolan.

5.2.2 MÅL OCH MÅLVÄRDEN FÖR PERIODEN 
FRAM TILL 2018
•  Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesförbe

redande program ska till 2018 öka till 95 procent. 
För 2015 är målet 87 procent. 

•  Andel elever som nått målen i alla ämnen ska 
till 2018 öka till 77 procent. För 2015 är målet 
71 procent. 

•  Andelen elever i årskurs 8 som känner önskan att 
lära sig mer ska öka. 2018 är målet 55 procent. 
2015 är målet 38 procent. 

•  Antal barn per vuxen ska minska inom förskolan. 
För 2018 är målet 5,5 barn per medarbetare. För 
2015 är målet 5,6. 

•  Genomsnittlig gruppstorlek i förskolan ska 
minska. För 2018 är målet 16,5. För 2015 är 
målet 17,5. 

•  Andelen ekologisk mat ska öka till 40 procent 
under 2018. För 2015 är målet 25 procent. 

5.2.3 SPECIFIKA UPPDRAG FÖR NÄMNDEN
•  Sektorerna ska samverka kring sociala inve

steringsperspektivet och tidiga/förebyggande 
insatser. 

•  En plan för utvecklingen i Ales skolor ska vara 
känd i hela organisationen. 

•  Starta byggnation av nya förskoleavdelningar. 

•  Stärk lovskolan så att behöriga lärare i alla ämnen 
som eleverna har behov av fi nns tillgängliga. 

•  Utarbeta en plan för utökad fysisk aktivitet i 
skolan. 

•  Kartlägga hur stor andelen av de undervisade 
timmarna som genomförs av lärare med rätt 
behörighet för ämnet.

16
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5.3 UPPDRAG TILL NÄMNDEN FÖR 
KULTUR OCH FRITID 

5.3.1 ALLMÄN DEL 
Kulturens roll för att skapa en livsmiljö där 
människor trivs och mår bra kan inte överskattas. 
Kultur och fritids verksamheter ska vara öppna 
för alla och ge särskilt barn och unga tillgång till 
kulturupplevelser och en rik fritidsverksamhet.

Skolan och dess resultat är ett viktigt prioriterat 
område även för kultur och fritidsnämnden. Här 
ska det egna och gemensamma skapandet stå i 
fokus och vi vill därför se en fortsatt utveckling 
av en stark och attraktiv kulturskola med skälig 
avgiftsnivå. 

Vi är medvetna om det viktiga arbete som de 
ideella föreningarna utför varje dag i vår kommun. 
Föreningarna har en stor betydelse för de olika 
orterna och för den enskilda individen. Vi ser det 
därför som ett viktigt arbete att stödja och under
lätta detta.

Föreningslivet i Ale kommun utvecklas ständigt 
och det är viktigt att kommunen anpassar och 
utvecklar i samklang med förändringarna. Vi ser 
nu att en ny verksamhet i Ale inte har möjligheter 
att utöva sin idrott med rimliga förutsättningar 
varför det är självklart för oss att bygga ut möjlig
heterna till friidrott på Jennylund i fl era etapper.

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i föreningssats
ningarna ger att ett fokus på ridsport är viktigt 
även i framtiden. Ridhuset på Jennylund och Säkra 
ridvägar är satsningar som är prioriterade 2015.

5.3.2 MÅL OCH MÅLVÄRDEN FÖR PERIODEN 
FRAM TILL 2018 
Kopplas till de kvalitetsindikatorer som tagits fram 
inom sektorn.

5.3.3 SPECIFIKA UPPDRAG FÖR NÄMNDEN
•  Sektorerna ska samverka kring sociala investe

ringsperspektivet och tidiga/förebyggande. 

•  I samverkan leda arbetet med fl er näridrotts
platser.

•  Utvärdera och föreslå förändringar av förenings
bidragen med fokus på jämlikhet, jämställdhet, 
folkhälsoperspektiv samt höjning av nivån på 
stödet.

•  Pröva möjligheten att driva fl er verksamheter 
utifrån konceptet ”meröppet”.

•  Ansvara för utvecklingen av Jennylund (ridhus 
och friidrott) samt Säkra ridvägar.

•  För kultur och fritidsnämnden är det viktigt att 
utöka servicen inom exempelvis folkbiblioteks
verksamheten. Ett nytt bibliotek i Älvängen ska 
därför skyndsamt etableras.

17
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5.4 UPPDRAG TILL OMSORGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
5.4.1 ALLMÄN DEL
Omsorgs och arbetsmarknadsnämnden har 
ansvar för att bedriva verksamheten enligt av 
kommunfullmäktige givna mål och riktlinjer 
samt enligt gällande lagstiftning, nationella mål 
och övriga styrdokument, allt inom av kommun
fullmäktige tilldelat kommunbidrag. 

Ale kommun ska hjälpa människor att öka sin 
anställningsbarhet för att på sätt bekämpa arbets
lösheten. Bland annat ska alla våra ungdomar 
erbjudas feriearbete till avtalsenlig lön. Ale kommun 
ska arbeta med en nollvision för ungdomsarbets
lösheten. En viktig del i att skapa nya arbetstillfällen 
i kommunen är att ge hög prioritet till att skapa 
gott och nära samarbete mellan företag, kommun 
och samhällets aktörer för arbetsmarknadsfrågor. 

Många äldre upplever i dag ett stort glapp mellan 
bostaden i det ordinära boendet och vård och 
omsorgsboendet (kommunens särskilda boenden). 
Alternativa boendeformer behöver skapas där 
bostaden och dess omgivning är tillgänglig, där 
det är nära till service och där det fi nns möjlighet 
till meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 
Ett eller fl era trygghetsboenden ska fi nnas i 
kommunen. Ett nytt särskilt boende ska byggas 
i Älvängens centrum.

Vårt arbete ska fokusera på att utjämna livschans
erna för våra invånare och att bygga ett socialt 
hållbart Ale. Här är arbetet med sociala investe
ringsperspektivet och tidiga/förebyggande insatser 
av stor vikt. Sektorerna samverkar i syfte att skapa 
en helhetssyn på individers situation och behov. 
Särskilt prioriterade är barnfamiljer som lever med 
försörjningsstöd. Vi ska också fortsätta med vårt 
solidariska fl yktingmottagande. 

Omsorgen om äldre och funktionshindrade är en 
gemensam angelägenhet och ska generellt drivas i 
kommunal regi. I Ale är äldres infl ytande över sitt 
eget liv en prioriterad fråga. Valfrihet ska garanteras 
genom god service, dialog och valfrihet kring 

vilka tjänster som ska utföras. Vi ska utvärdera 
tillämpningen av LOV i kommunen samt införa 
kommunens hemtjänst för dem som inte gör ett 
aktivt val av utförare.

5.4.2 MÅL OCH MÅLVÄRDEN FÖR PERIODEN 
FRAM TILL 2018
•  Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg –

helhetsbedömning målsättning 2018 90 procent. 
Målet 2015 är 90 procent. 

•  Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg –
helhetsbedömning målsättning 2018 86 procent. 
Målet 2015 är 86 procent. 

•  Hur många olika vårdare besöker en äldre person 
med hemtjänst under en 14dagarsperiod. Målet 
2018 är 8. Målet 2015 är 11. 

•  Andel arbetslösa och i program i åldern 18 – 24 år 
ska minska. Målet 2018 är att de ska vara 50 per
soner. Målsättningen för 2015 är 100. 

5.4.3 SPECIFIKA UPPDRAG FÖR NÄMNDEN
•  Våra ungdomar ska erbjudas feriearbete till 

avtalsenlig lön. 

•  Ale kommun ska arbeta med en nollvision för 
ungdomsarbetslösheten.

•  Ett eller fl era trygghetsboenden ska fi nnas 
i kommunen. 

•  Sektorerna ska samverka kring sociala investerings
perspektivet och tidiga/förebyggande insatser

•  Vi ska utvärdera tillämpningen av LOV 
i kommunen. 

•  Införa matlagning i hemmet som bistånds
bedömd insats. 

•  Rätten att själv styra insatserna inom den beviljade 
hemtjänsttiden ska utvecklas.

•  Genomlysa individ och familjeomsorgsverksam
heten och sänka kostnaderna närmare standard
kostnad för kommungruppen. 

•  Det drogförebyggande arbetet ska starta redan i 
skolår 5 och att ett tvärpolitiskt forum ska inrättas 
i syfte att utveckla det drogförebyggande arbetet 
i kommunen.
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5.5 UPPDRAG TILL SAMHÄLLS-
BYGGNADSNÄMNDEN 
5.5.1 ALLMÄN DEL 
Ale ska vara en trygg och attraktiv kommun att 
leva i och ska ligga i framkant när det gäller att ge 
möjlighet till hållbara val i vardagen genom att 
utbyggnad av kommunal service och kollektivtrafi k 
följer övrig utbyggnad. Det långsiktiga arbetet 
med centrumutveckling ska skapa förutsättningar 
för fl er bostäder i närheten av pendeltågstationerna 
och därmed skapa bättre underlag för centrum
utveckling och kollektivtrafi k. Våra huvudorters 
centrum ska utvecklas för att kunna tillhandahålla 
ett handelsutbud och en service som är attraktiv 
för medborgarna. 

Befolkningstillväxten är viktig för att få en fort
satt god kvalitet i och omfattning av välfärdstjäns
terna. För att nuvarande medborgare ska stanna 
kvar i kommunen, såväl som möjligheten för nya 
att söka sig till Ale, är det viktigt att det fi nns ett 
brett utbud av boende och upplåtelseformer i hela 
kommunen. Särskilt hyresrätter ska prioriteras där 
kommunen äger mark. 

Vår vackra landsbygd ska utvecklas varsamt och 
skyddas från överexponering. Vår påverkan på 
miljön och klimatet ska minimeras. I planer och där 
kommunen kan påverka genom exempelvis exploa
teringsavtal ska Ale sträva efter minimal klimat
påverkan och attraktiv gestaltning av bostäder. 

Arbetet med att ändra huvudmannaskapet för 
kommunens allmänna platser från enskilt till 
kommunalt ska sjösättas och drivas på under 
mandatperioden.  

5.5.2 MÅL OCH MÅLVÄRDEN FÖR PERIODEN 
FRAM TILL 2018 
•  Insamling av matavfall från hushållen ska införas 

under mandatperioden. 2018 ska matavfall hämtas 
i 50 procent av hushållen. För 2015 är målsätt
ningen 25 procent. 

•  Antal nyproducerade lägenheter per år ska öka. 
2018 är målet 200. 2015 är målet 200 (gemen
samt mål med KS). Minst 50 av dessa ska vara 
hyresrätter. 

5.5.3 SPECIFIKA UPPDRAG FÖR NÄMNDEN 
•  Fastighetsnära insamling av källsorterat hushålls

avfall ska införas under mandatperioden. En plan 
för införande ska tas fram och kostnadssättas.  

•  En strategi för vatten och avloppsverksamheten 
ska implementeras under året. 

•  Nya offentliga byggnader ska byggas med låg
energiteknik eller motsvarande.  

•  En kartläggning av hur fl er säkra busshållplatser 
ska byggas på landsbygden ska tas fram. 

•  En strategi för hur olika detaljplaner ska prioriteras 
och som leder till minskade genomloppstider ska 
tas fram

kommunalt ska sjösättas och drivas på under 
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5.6 UPPDRAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

5.6.1 ALLMÄN DEL
Under lång tid har organisationens förutsättningar 
styrt vilket utbud som levererats. Genom införande 
av kontaktcenter så ändras perspektivet i grunden. 
Det viktiga blir att skapa förutsättningar för hur 
kan kommunen skapa värde för kommuninvånare 
eller andra intressenter. 

En Alebo ska inte behöva veta vart han eller hon 
ska vända sig för att få sin fråga löst utan förvalt
ningens ska organiseras på ett sätt så att detta 
fungerar automatiskt. Erfarenheter nationellt och 
internationellt visar på att mellan 60–70 procent 
av alla ärenden kan lösas vid en första kontakt. 
Detta gäller säkert också för Ale kommun. Erfaren
heterna från andra organisationer är att det kräver 
långtgående organisatoriska förändringar och 
rekrytering av medarbetare som har ett starkt 
kundfokus. Ett utvecklat koncept med kontaktcenter 
förändrar alla sektorers sätt att arbeta. Kommun
styrelsen ges ett ansvar att leda denna förändring 

Befolkningstillväxt i Ale, med 1,5 procent årligen, 
är viktig för att skapa bättre förutsättningar för 
service och tjänstesektor. Den kommunala verk
samheten är en del i detta men det gäller också 
annan offentlig service, handel och föreningsliv. 
Boendet i Ale är framför allt eget ägt boende i 
villor och radhus samt hyreslägenheter. Det är 
därför viktigt att komplettera boendet med de 
ägarformer som i dag saknas. Målsättningen ska 
vara att alla delar av kommunen har en mångfald 
boendeformer som är rimligt fördelade. 

Den framtida bebyggelsen i kommunen ska också  
ta hänsyn till den ekologiska dimensionen. De nya 
förutsättningarna med god kollektivtrafik och 
pendeltåg ställer krav på att Ale skapar möjlighet 
för fler att bo i pendeltågsnära lägen. De genom
förda förändringarna i kollektivtrafiken när huvud
mannaskapet överfördes till Västra Götalands
regionen ska utvärderas. Samtidigt ska några av 
Ales orter pröva modellen med slingbussar. 

Kommunen har tidigare beslutat att satsa på ut
veckling av de två centralorterna Älvängen och 
Nödinge. Båda dessa orter har förutsättningarna 
för kompletteringar som innebär att många fler 
kan nyttja de nya möjligheterna med att åka tåg 
och på det sättet bidra till ekologisk hållbarhet. 
Utredning av en samlad kommunadministration  
i ett sådant läge ska tas fram under året. 

Satsningarna på näridrottsplatser i Surte, Nol och 
Skepplanda kan med fördel förenas med centrum
utvecklingsarbete i nära samverkan med de boende. 
Till exempel skulle Skepplandaföreningen kunna 
ta ett stort ansvar för utvecklingen av centrala Skepp
landa där även nytt användningsområde för gamla 
vårdcentralen kan lyftas in i utvecklingsarbetet.

Förändring av bostadsorter är erfarenhetsmässigt 
en utmaning. För att skapa bästa möjliga förut 
sättningar för utveckling av centralorterna behöver 
kommunen därför utveckla nya former av med
borgardialog där invånarnas synpunkter tidigare 
blir en viktig del i berednings och beslutsprocessen. 
Möjligheten till att hitta vinna–vinnalösningar 
ska i detta sammanhang särskilt beaktas. Medborgar
dialog är förstås viktigt också i många andra sam
manhang och ska alltid användas när det är möjligt.
 
I Ale kommun finns det förutsättningar för nya 
företag att etablera sig. Privata aktörer äger fastig
heter med tillgång till stora outhyrda lokaler. 
Kommunen ska också kunna erbjuda verksamhets
mark i olika skeden av exploatering för att möjliggöra 
för företag med olika behov att snabbt etableras 
sig i kommunen. Business Region Göteborg (BRG) 
har en viktig roll för att rekrytera nya företag till Ale. 
Arbetet tillsammans med BRG ska intensifieras. 

Den ekologiska dimensionen behöver ges ökad 
uppmärksamhet. Globalt är framtidshoten stora, 
vilket inte minst FN:s klimatpanel har visat.  
Kommunen har beslutat om ambitiösa mål i den 
strategiska energi och klimatplanen. Arbetet har 
fram tills nu inte getts tillräcklig status. Nu är det 
viktigt att hela förvaltningen ges i uppdrag att 
skyndsamt bidra till att planens olika målsätt
ningar infrias. Särskilt ska beaktas att: 

•  påverkan på klimat och miljö minimeras

•  kommunen blir fri från fossila bränslen samt

•  att alla kommunens bilar är miljöbilar

Kommunen har under många år samarbetat med 
Västra Götalandsregionen i folkhälsofrågor. Detta 
är ett viktigt samarbete som nu ska utvecklas 
yterliggare. Ett nytt avtal med Västra Götalands
regionen ska tecknas för perioden från 2015 och 
framåt.  
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5.6.2 MÅL OCH MÅLVÄRDEN FÖR PERIODEN 
FRAM TILL 2018 
•  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att till mandat

periodens slut införa ett kundcenter som vid 
första kontakten löser 70 procent av de ärenden 
som aktualiseras. För 2015 är målet 30 procent. 

•  Befolkningstillväxten ska årligen vara minst 
1,5 procent. 

•  2018 ska alla målsättningar inom energi och 
klimatplanen vara i fas. 

•  Andelen el och elhybridbilar ska öka. 

5.6.3 SPECIFIKA UPPDRAG FÖR NÄMNDEN 
•  Leda arbetet med införande av personalkläder 

och heltid. 

•  Utveckla nya former av medborgardialog. 

•  Utreda möjligheten till elbilspool till exempel 
i samverkan med Alebyggen samt ansvara för 
att bygga ut fl er möjligheter att ladda elbilar 
i kommunen.  

•  Undersöka möjligheten att erbjuda student
bostäder i kommunen. 

•  Påbörja projektering av ny samlad
 kommun administration. 

•  Förändra färdtjänst
reglementet så att Västra 
Götalandsregionen utgör 
färdtjänstområde för 
kommunen. 

•  Påbörja projektering av ny samlad
 kommun administration. 

Götalandsregionen utgör 

ÅR FOLKMÄNGD ANTAL FÖDELSEÖVERSKOTT FLYTTNINGSÖVERSKOTT

2003 25993 45 108

2004 26288 116 177

2005 26405 95 23

2006 26800 114 278

2007 27092 113 182

2008 27323 93 133

2009 27394 103 –33

2010 27442 71 –24

2011 27577 62 80

2012 27842 113 152

2013 28074 99 133

FOLKMÄNGDENS FÖRÄNDRING
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Att vara anställd i Ale kommun innebär att man är 
del i ett samhällsbygge. Ett stort uppdrag att vara 
stolt över!  

Utifrån visionen och verksamhetsplanen har för
valtningsledningens mål och resultat styrningsarbete 
resulterat i fyra strategiska block som beskriver den 
inre organisationen: organisationskultur, medar
betarskap, ledarskap och kompetensförsörjning.   

ORGANISATIONSKULTUR
Vi ska arbeta för en positiv och gemensam organi
sationskultur med värderingar och förhållningssätt 
som ska prägla organisationen. Kulturen ska leda 
till att medarbetarna känner stolthet, omtanke och 
lust. Arbetet med organisationskulturen ska ge hög 
effektivitet och ett tydligt kundfokus . 

MEDARBETARSKAP
Vi ska ha ett bemötande som skapar tillit, öppenhet 
och respekt i relation till varandra. Arbetsmiljön 
ska kännetecknas av arbetsglädje och delaktighet. 
Genom att ta tillvara medarbetarnas resurser  
stimuleras utveckling, förnyelse och verksamhets
förbättring.  

LEDARSKAP
Våra chefer ska vara trygga, drivande och modiga  
i sitt ledarskap, för att som ledare arbeta med att 
förenkla människors vardag, samt i att utveckla 
och förnya verksamheten. Ledare ska vara tydliga  
i sina förväntningar och i sin fördelning av ansvar 
och befogenheter. Ledarna ska vara förebilder i 
organisationen. Detta ger ökade förutsättningar 
för delaktiga och engagerade medarbetare och 
bättre resultat i verksamheten. 

MÅLINRIKTAD KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Professionella medarbetare är en förutsättning för 
att vi ska fullgöra våra uppdrag. Vi ska ha en process 
som stödjer verksamheternas specifika behov av 
kompetens för att driva mot uppsatta mål, vilket 
omfattar rekrytering, karriärplanering, utbildning 
och utvärdering. Detta leder till att medarbetarna 
växer med sina uppgifter och värdefull kompetens 
stannar inom organisationen vilket gör Ale till en 
attraktiv arbetsgivare. 

6.1 ALLMÄN DEL
Vartannat år genomför kommunen en medarbetar
enkät. I februari 2015 kommer nästa enkät genom
föras, vilket blir en uppföljning av den verksam
hetsknutna medarbetarenkät som genomfördes 
2013. Det är självklart att medarbetarenkäter måste 
genomföras minst vart annat år.

Kommunen ska aktivt arbeta med att minska tim 
och visstidsanställningarna, och skapa förutsätt
ningar för önskad tjänstgöringsgrad. Heltidsanställ
ningarna ska öka utan utökning av delade turer.

Lönen ska spegla ansvarstagande och i vilken grad 
man bidrar till verksamhetens mål. Därför tillämpar 
vi individuell och differentierad lönesättning. Vi 
arbetar aktivt och strategiskt för att ha jämställda 
löner. Våra medarbetare ska veta hur man kan 
påverka sin lön och utifrån vilka lönekriterier 
arbetsresultatet blir bedömt. Inom mandatperioden 
ska strukturella skillnader i lön mellan män och 
kvinnor helt försvinna.

Ale kommun ska erbjuda alla kommunens ungdomar 
feriearbete till avtalsenliga löner.

Möjligheten att tillhandahålla personalkläder inom 
omsorg och barnomsorg på samma sätt som inom 
tekniska verksamheter ska införas under 2015.

Som arbetsgivare ska kommunen erbjuda en god 
och hälsofrämjande arbetsmiljö. En miljö där våra 
medarbetare känner arbetsglädje, delaktighet, där 
deras resurser tas tillvara och de stimuleras och 
uppmuntras till att utveckla, förnya och förbättra 
verksamheten.

Då Ales skolor är den viktigaste frågan de kommande 
åren är naturligtvis lärarnas och rektorernas insatser 
av yttersta vikt, bland annat är karriärutveckling för 
lärare viktigt. Hur kompetens utvecklingen priori
teras ska lyftas fram på ett tydligare sätt.

Personalpolitik
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6.1.1 MÅL OCH MÅLVÄRDEN FÖR PERIODEN  
FRAM TILL 2018 
•  Andelen personal som arbetar heltid ska mätas. 

2018 är målet 85 procent. För 2015 är målet  
78 procent.

•  Sjukfrånvaron ska minska. Vi ska ligga under 
snittet för GRkommunerna.

•  Andel personal som i personalenkäten anger att 
de trivs på sitt arbete ska mätas. Målvärde för 
resterande period formuleras efter genomförd 
medarbetarenkät.

6.1.2 SPECIFIKA UPPDRAG
•  Jämställda löner är prioriterade. 

•  System för personalkläder ska finnas inom  
omsorgen och barnomsorgen.

•  Att under 2015 skapa en modell som ger incitament 
för att minska användningen av timanställda.
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7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS 
Verksamhetsplanen 2015–2018 bygger på en  
oförändrad skattesats på 21:87 kr. 

7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE 
SKL:s skatteprognosför åren 20142018 enligt 
cirkulär 14:38 (20141002) framgår av nedans
tående tabell. Prognosen för 2015 är baserad på  
att Ale kommun har 28 181 invånare 20140630. 
Åren 2016 och 2017 fortsätter skatteunderlaget 

växa omkring 2 procent per år i reala termer.  
Den starka tillväxten är ett resultat av återhämt
ningen på arbetsmarknaden. Tillväxten i svensk 
ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk 
efterfrågan – såväl konsumtionen som invester
ingarna växer snabbt. En viss återhämtning sker 
också internationellt, men tillväxten på viktiga 
svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet 
bedöms fortsättningsvis bli betydligt svagare än 
tillväxten i Sverige.

Enligt prognos från SCB i september beräknad på 28 181 invånare per 2014-06-30, kommer Ale kommun att betala 6,0 mkr till 
kostnadsutjämningssystemet vilket är en ökning med 1,7 mkr i förhållande till 2014.

Budget 2015 och plan 2016–2018 

7.3 KOSTNADSUTJÄMNING 2015



2524

7.4 RESULTATRÄKNING

7.5 BALANSRÄKNING

*) Helårsprognos 2014 vid delårsbokslut 2014-08

*) Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR)            100,0
**) Helårsprognos 2014 vid delårsbokslut 2014-08
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7.6 KASSAFLÖDESANALYS

*) Helårsprognos 2014 vid delårsbokslut 2014-08
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7.7 KOMMUNBIDRAG TILL NÄMNDERNA
I de kommunbidrag som varje nämnd får till sitt 
förfogande har de specialdestinerade statsbidragen 
och de olika taxorna och avgifterna redan räknats 
de berörda nämnderna till godo. Grunden för 

kommun bidragen är kommunalskatten och den 
kommunalekonomiska utjämningen. Kommun 
bidragen är justerade med SKL:s prisindex och  
be folkningsprognosens volymer. Utöver det har 
nämnder fått tillägg eller avdrag på kommunbidraget.

7.8 ÖVRIGA EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
•   Vid fördelningen av budgetramarna har utgångs

punkten varit de olika verksamheternas ramar  
20140930. 

•  Kommunbidrag för löneökningar finns budge
terade under kommunstyrelsen och kommer att 
fördelas ut till nämnderna när löneavtalen för 
2015 är klara. Detta innebär att budgetramarna 
för respektive nämnd kommer att revideras när 
de lokala löneavtalen för 2015 är klara. 

•  Personalomkostnadspåslaget är räknat på  
38,46 procent. 

•  Vid beräkning av kapitalkostnader har en intern
ränta på 2,9 procent använts. 

•  För år 2015 har internhyran höjts från 260,0 kr/m2 
BRA till 299,0 kr/m2 BRA och tomtyta för yttre 
skötsel och underhåll från 18,3 kr/m2 till 22,0 kr/m2 
(BRA= bruksvärdesarea). 

•  Den kommunala organisationen ska bedriva effek
tiviseringar som resulterar i minskade kostnader. 

•  De politiska satsningar som berör nämnderna 
framgår av verksamhetsplanens inledning och 
ingår i nämndernas ramar. 

•  Utredningen angående IT verksamhetens debi
tering syftar till att göra en mera rättvis fördel
ning av de kostnader som enheten har. Avsikten 
är att kostnaderna ska fördelas rättvist efter 
vilka tjänster olika verksamheter använder.  

*) Grund 1 426,200 Mkr. Ny skatteprognos +10,500 Mkr till UBN. Kompensation för 2014 års löneavtal
**)  I kommunstyrelsens ram ligger medel för löneökningar som kommer att fördelas till nämnderna när  

löne avtalen är klara.
***) Särskild satsning tillväxt har fördelats till strategisk satsning 0,900 Mkr och SBN 3,275 Mkr.
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Detta innebär en omfördelning av den totala 
ramen som dock inte ska öka. Undantaget är 
sådana verksamheter som ökar i omfattning. 

•  Finansiering av kommunikationsenhet och 
kundcenter hanteras i särskilt ärende.

7.9 TAXOR OCH AVGIFTER 
Genomgång ska ske av samtliga taxor och avgifter 
som tillämpas. Nämndernas ambitioner när det gäller 
avgiftsfinansiering ska klargöras. Beslut om taxor ska 
beslutas på kommunfullmäktiges möte i oktober. 

De affärsdrivande verksamheterna inom samhälls
byggnadsnämnden utgör särskilda balansräknings
enheter som tillgodoräknas och belastas sitt resultat 
genom reglering mot resultatutjämningsfonder.  
Beslut om resultatdisposition tas i respektive bokslut. 

Enheterna svarar för sina anläggningstillgångar 
och sitt rörelsekapital. För förvärv av anläggningar 
fordras medgivande av kommunfullmäktige. 

Taxenivåerna beslutas av kommunfullmäktige. 
Enheterna ska långsiktigt ha full kostnadstäckning 
inklusive kapitalkostnader och administrationser
sättning. Därvid ska eventuella framtida åter
ställningskostnader eller stora underhållsbehov 
beaktas. I budgeten angivna totala investeringsramar 
för enheterna disponeras av nämnd. 

7.10 VA-VERKSAMHETEN 
För att skapa en långsiktigt hållbar VAförsörjning 
har arbeten med förnyelse av VAnätet fortsatt. VA  
verksamheten investerar bland annat i ett stort 
saneringsarbete startar i Bohus i sommaren 2014. 
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7.11 RENHÅLLNINGSVERKSAMHETEN 
Renhållningsverksamheten drivs enligt planerna och 
arbete med handlingsplan inför den regionala avfalls
planen tillsammans med GR pågår kontinuerligt. 

Utredning pågår vilket typ av fordon som är  
optimala när matavfall ska hämtas in från villor.  
Därför skjuts planerad upphandling av nytt ren
hållningsfordon upp till höst 2015.
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En investering innebär anskaffande av inventarier 
eller anläggningar som har en ekonomisk livslängd 
på minst tre år och en total kostnad på minst 
25 000 kronor. Investeringsanslagen har delats in  
i tre olika kategorier: 

• Kommunövergripande 

• Nämndstrategiska 

• Årsanslag 

8.1 KOMMUNÖVERGRIPANDE 
INVESTERINGAR
Av kommunfullmäktige prioriterade investerings
anslag som är bundna till givna projekt. Kalkyl ska 
upp rättas där beräknade driftskostnader framgår. 
En projektansvarig ska alltid utses. Efterkalkyl ska 
upprättas när investeringen slutförts och redovisas 
till kommunstyrelsen. Nämnden kompenseras för 
kapitalkostnader samt driftkostnadskonsekvenser. 
Investeringar som berör lokaler ska behandlas i 
lokalplaneringsgruppen. Investeringar markerade 
med fetstil kräver medgivande från kommunstyrel
sen inför start. Underlaget till kommunstyrelsen 
ska innehålla en detaljerad kalkyl av investeringens 
samtliga kostnader.

8.2 NÄMNDSTRATEGISKA INVESTERINGAR
Investeringar av strategisk betydelse för nämndens 
verksamhet. Kalkyl ska upprättas och driftkostnader 
ska beräknas. Nämnden avgör om investeringen 
ska genomföras och om den kan finansieras inom 
befintlig ram, då någon kompensation för ökade 
kapital eller driftskostnader inte utgår. 

8.3 ÅRSANSLAG
Nämnd/årsanslaget är nämndernas behov av 
reinvesteringar i verksamheten. Användningen av 
årsanslaget är inte specificerat, det avgörs av nämn
den. Någon kompensation utgår inte för ökade 
kapital eller driftkostnader. 

8.4 ÖVRIGT
Behovsnämnden beslutar om och ansvarar för om
fattning och förändringar av projektet. Utförande
nämnden ansvarar för att projektet genomförs 
inom givna ramar. När investeringen är slutförd 
kommer kapital och driftkostnader att fördelas på 
de nämnder som enligt reglementet är ansvarig för 
utförande av verksamheten. 

Överföring av investeringsanslag mellan åren sker 
genom beslut om ombudgetering per projekt i 
samband med att bokslutet behandlas. Grund
principen är att beslutat investeringsanslag får tas  
i anspråk även efterföljande kalenderår om inve
steringen inte kunnat genomföras det innevarande 
budgetåret. Investeringar inom årsanslaget (rein
vesteringsanslaget) överförs inte. Nästkommande 
års anslag får tas i bruk för att genomföra dessa. 
De kommande årens investeringsbehov är omfat
tande. I planen ligger en samlad investeringsvolym 
på 751,0 mnkr för åren 2015–2018. Investerings
program är inte möjligt att finansiera med egna 
medel utan upplåningen måste öka kraftigt.  
Kommunen kommer dessutom att binda kapital  
i exploateringsfastigheter. Det leder till att de  
finansiella kostnaderna kommer att öka. 

Investeringsplan 2015–2018
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INVESTERINGARNA FÖR ÅREN 2015–2018 FÖRESLÅS ENLIGT NEDANSTÅENDE TABELL:
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KOMMUNSTYRELSEN
1.  Medel för att med kort varsel kunna göra inköp 

av attraktiv mark, kommunövergripande 
2.  Centralorterna behöver utvecklas till attraktiva 

tätorter, kommunövergripande 
3.  ITavdelningens investeringsanslag för kom

munens datadrift, lärardatorer samt elevdatorer, 
kommunövergripande 

4.  Upphandling av nytt ekonomi och PAsystem, 
kommunövergripande 

5.  Införande av earkiv, kommunövergripande 
6.  Åtgärda markföroreningar vid Surte skjutbana, 

kommunövergripande 
7.  Reinvesteringsanslag för kommunstyrelsen, 

årsanslag 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN,  
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 
8.  Utbyggnad av gång och cykelnätet, kommun

övergripande 
9.  Utbyte för ökad drift och elsäkerhet och minskad 

energianvändning, kommunövergripande 
10.  Utbyggnad enligt K 2020, kommunövergripande 
11.  Investeringar i strategiskt viktiga exploateringar, 

kommunövergripande 
12.  Säkra skolvägar, utbyggnad av busshållplatser, 

kommunövergripande 
13.  Projektering och byggnation av GCbro över 

Hålldammsbäcken, nämndstrategiskt 
14.  Ny beläggning på gator och GCvägar,  

nämndstrategiskt 
15.  Utbyte av hela belysningsanläggningen vid 

Skepplanda elljusspår, nämndstrategiskt 
16.  Reinvesteringsanslag för samhällsbyggnads

nämndens skattefinansierade verksamhet, 
årsanslag 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN,  
FASTIGHET 
17.  Komplettering av brand och inbrottslarm och 

kameraövervakning, kommunövergripande 
18.  Pedagogisk och säkerhetsmässig upprustning 

av utemiljön, kommunövergripande 
19.  Kvalitets och säkerhetshöjande nivå på ut

rustning enligt myndighetskrav, kommun
övergripande 

20.  Minska energiförbrukningen enligt miljö  
och energimål, kommunövergripande 

21.  Upprustning av reglersystem för optimalt  
inomhusklimat, kommunövergripande 

22.  Reinvesteringsanslag för samhällsbyggnads
nämnden, fastighet, årsanslag 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN,  
AFFÄRSVERKSAMHETERNA
23.  Underhåll av VAnätet enligt utbytesplan, 

taxefinansierat 
24.  Om och utbyggnad av driftkontoret i  

Älvängen, taxefinansierat 
25.  Reinvesteringsanslag för VAverksamheten, 

taxefinansierat 
26.  Reinvesteringsanslag för renhållnings

verksamhet, taxefinansierat. 

OMSORGS- OCH  
ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
27.  Nya platser funktionsnedsättning, nämnd

strategiskt 
28.  Utveckla etjänster för individ och familje

omsorgen, nämndstrategiskt 
29.  Utreda tvättverksamhet på AME i egen regi, 

nämndstrategiskt 
30.  Reinvesteringsanslag för omsorgs och arbets

marknadsnämnden, årsanslag

UTBILDNINGSNÄMNDEN
31.  Ny och ombyggnad skolor/förskolor, kommun

övergripande. 
32.  Inventarier ny/ombyggnad skolor/förskolor, 

kommunövergripande 
33.  Reinvesteringsanslag utbildningsnämnden, 

årsanslag 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
34.  Ny simhall, kommunövergripande 
35.  Upprustning Älvängens kulturhus, kommun

övergripande 
36.  Näridrottsplatser, kommunövergripande 
37.  Jennylund, kommunövergripande
38.  Bibliotek i Älvängen
39.  Reinvesteringsanslag för kultur och  

fritidsnämnden, årsanslag
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Exploateringsplan 2015–2018
De större bostadsexploateringar som kommer att 
pågå under perioden 2015–2018 är Kronogården  
i Älvängen, cirka 400 bostäder, Keillers damm i 
Surte, cirka 120 bostäder, Folketshusvägen/Moss
vägen i Nol, cirka 180 bostäder, och Ale höjd i 
Nödinge, cirka 400 bostäder. Även Stenkil (södra 
Backa) beräknas komma igång. Området rymmer 
cirka 550 bostäder.  

I Alafors har två projekt påbörjats: Furulund,  
cirka 40 bostäder och Solgården, cirka 55 bostäder. 
Andra mellanstora exploateringar som beräknas 
komma igång är Skårdalsvägen i Bohus, cirka  
40 bostäder, Sjövallavägen/Rishedsvägen i Alafors, 
cirka 80 bostäder, Änggatan i Älvängen, cirka  
70 bostäder, Gustavas plats i Älvängen, cirka 50 

bostäder, och Emylundsområdet i Älvängen, cirka 
90 bostäder. I Surte planläggs även Brattåsberget 
med ca 50 bostäder. För att nå målen om tillväxt 
måste även områden med redan antagna detalj
planer stimuleras för att få till stånd en exploatering. 
Under den senare delen av perioden kan även större 
exploateringar komma igång i centrala Nödinge 
och i centrala Älvängen i samband med orternas 
centrumutveckling. Även byggnation i de mindre 
orterna, så som Skepplanda, måste komplettera 
utvecklingen i huvudorterna.  

Exploatering av verksamhetsmark kommer att 
pågå i Stora Viken, cirka 10 ha, Osbacken,  
cirka 6 ha, Häljered, cirka 10 ha, och Skepplanda 
cirka 5 ha.



Anteckningar:



Tryck Ale kommun kontorsservice januari 2015



3636Telefon 0303-33 00 00 • E-post: kommun@ale.se • www.ale.se




