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1 Nämndens uppdrag 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och har enligt kommunallagen ansvar för ledning 
och samordning av kommunens angelägenheter samt skyldighet att ha uppsikt över verksamhet som bedrivs av 
nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. Styrelsen är kommunfullmäktiges beredningsorgan och för-
bereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar ytterst för att fullmäktiges beslut genom-
förs. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente innebär den övergripande ledningsfunktion att styrelsen även ska: 

1. Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet i kommunen. 
2. Leda arbetet med att samordna utformningen av nämndövergripande mål, riktlinjer och ramar för styr-

ningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till kommunfullmäktige i mål-
frågor som inte är förbehållna annan nämnd. 

3. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala verksamheten och 
ekonomin efterlevs. 

4. Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och den ekono-
miska ställningen under budgetåret utvecklas. 

5. Leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation. 
6. Leda utvecklingen av regionala, nationella och internationella samarbete. 

Kommunstyrelsen tjänstemannaorganisation arbetar strategiskt och operativt med att leda, utveckla, övervaka 
och tillse genomförandet av de politiska besluten inom ramen för styrelsen uppdrag. Tjänstemannaorganisat-
ionen består av fyra avdelningar med centraliserad kompetens gällande kansli och säkerhet, Hr, ekonomi samt 
strategi och uppföljning. 
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2 Sammanfattning 

Kommunstyrelsens nämndplan fokuserar på att fortsätta utveckla kommunens trygg- och brottsförebyggande 
arbetet samt att skapa en effektivare organisation med relevanta tjänsteleveranser där alla delar av organisationen 
samverkar för att skapa ett så stort mervärde som möjligt för den enskilde invånaren. Utmaningen ligger bland 
annat i att fortsatt öka den digitala mognaden, skapa bättre kundfokus, få bort onödig efterfrågan i verksamhet-
erna och att implanteringen av ny intern och extern webb. 

En väsentlig risk som kommer vara av särskild vikt under 2023 är kommunstyrelsens uppdrag med att genomlysa 
hela verksamheten. Den historiskt höga inflationen i kombination med höga priser på energimarknaden påverkar 
den långsiktiga finansieringen av kommunens verksamheter. Vilket innebär att kommunstyrelsen behöver priori-
tera arbetet med att se över, kostnader, organisation och nuvarande arbetssätt för att identifiera möjliga samord-
ningsvinster eller skalfördelar. 
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3 Visionen - Lätt att leva 

I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till 
Göteborgs storstadspuls är en tillgång. 

Visionen är Lätt att leva. Med detta menar vi att vi: 

- antar utmaningar med lust och energi 

- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag 

- förädlar våra tjänster och service 

- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet 

Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna 
livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som hjälpmedel på resan mot år 
2023 har politiken tagit fram denna verksamhetsplan som pekar ut vilka områden vi ska fokusera på och vad vi 
behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning och säkerställer att vi gör rätt saker för aleborna. 
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4 Politiska målsättningar 

4.1 Riktningsmål 

4.1.1 Ett tryggare Ale 

Planeringskommentar 

Kommunstyrelsen ska bidra till ett tryggare Ale genom förvaltningens övergripande ”trygg –i-arbete”, polisens 
medborgarlöfte, lokalt Brå samt Ale kommuns program för trygghet och säkerhet 2021-2024. Kommunstyrelsen 
bidrar övergripande till måluppfyllelse genom att samordna det strategiska trygg- och brottsförebyggande arbetet 
men även genom att agera som kommunens kunskapsnav för kunskapsbaseradearbetssätt. Det är viktigt att in-
tensifiera arbetet med metoder som Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), Broken Win-
dows och brottstriangeln/rutinaktivitetsteorin. För att tryggheten ska öka behövs ett lokalt perspektiv finnas i 
relation till kommunen som helhet. Insatser behöver delvis genomföras för att öka upplevelsen av trygghet men 
även för att minska risken att utsättas för brott i den fysiska miljön runt olika arenor i kommunen (torg, bostads-
områden, parker, pendelstationer). Det trygghetsfrämjande arbetet behöver engagera lokalsamhället och bidra till 
människors delaktighet genom att verka för dialog och goda relationer. 

För att skapa ett tryggare Ale ska kommunstyrelsen: 

• Genomföra en årlig trygghetsundersökning ur ett invånar- och näringslivsperspektiv för att fånga upp 
platser och omständigheter som kan upplevas otrygga i syfte att effektivt kunna prioritera det riktade 
arbetet. 

• Prioritera trygghetsskapande insatser i den fysiska miljön. 

• Prioritera situationellt brottsförebyggande arbete mot enskild i den fysisk miljön. 

• Fortsätta redan pågående insatser i samverkan med övriga förvaltningar och lokalpolis. 

• Fortsätta arbetet med tidiga samordnade insatser (TSI) med både generella och riktade insatser för att 
medverka till goda uppväxtförhållanden och stärka skyddsfaktorer i hem, skola, fritid, närområde och 
samhälle för barn och unga. 

• Fortsätta systematiskt omvärldsbevaka den lokala trygghetsutvecklingen i Ale kommun med hjälp av 
kontinuerliga lägesbilder tillsammans med polisen och andra källor av kunskap för att skapa riktade och 
effektiva insatser utifrån problembild. 

  

4.1.2 Fokus på kundnytta i Ale 

Planeringskommentar 

Kommunstyrelsen ska bidra till fokus på kundnytta i Ale genom arbetet med digitalisering för att utveckla för-
valtningens tjänster med ett tydligt fokus på kundnytta. Kommunstyrelsen ska övergripande bidra till måluppfyl-
lelse genom att fortsätta arbeta för att öka den digitala mognaden och förmågan i organisationen. En fungerande 
digital mognadsnivå där användare både kan använda, förvalta och föreslå utveckling av tjänster är en förutsätt-
ning för att skapa bättre digitala tjänster och service för kommunens kunder. Genom att integrera data från kun-
dundersökningar och principerna inom tjänstedesign där användaren sätts i centrum av frågan och dennes behov 
är utgångsläget för att vidareutveckla utbudet, ska kommunstyrelsen bidra till en högre träffsäkerhet, leverans och 
kundnöjdhet för Aleborna. Under 2023 kommer implementering av ny extern samt intern webb genomföras och 
båda ska ge största möjliga värde i form av användarvänlig, tydlig och tillämpbar information och kommunikat-
ion till Aleborna. 

För att skapa fokus på kundnytta i Ale ska kommunstyrelsen: 

• Prioritera att öka den digitala mognaden och förmågan i hela organisationen. 

• Prioritera att instyrningen av digitaliseringsmedel genererar direkt kundnytta för Aleborna vilket innebär 
att styrning sker utifrån extern nytta. 
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• Prioritera att integrera tjänstedesign och fortsatta kundundersökningar för att säkerställa högre träffsä-
kerhet, leverans och kundnöjdhet 

• Prioritera att ny externwebb skapar användarvänlig, tydlig och tillämpbar information och kommunikat-
ion till Aleborna 

• Prioritera att nytt intranät ger förutsättningar för att anpassa information och kommunikation utifrån 
organisationens behov i syfte att minska onödig efterfrågan/belastning 

4.1.3 En effektivare organisation i Ale 

Planeringskommentar 

Kommunstyrelsen ska bidra till en effektivare organisation i Ale genom att identifiera och föreslå hur organisat-
ionen kan avveckla, utveckla och rationalisera arbetssätt. Kommunstyrelsen ska operativt bidra övergripande till 
måluppfyllelse genom att systematiskt se över processer, arbetssätt, personalekonomi, organisering, kostnader 
och om möjligt externa finansieringsmöjligheter. Kommunstyrelsen ska arbeta för en högre effekthemtagning av 
kommunens olika utvecklingsprojekt genom att systematisera användningen av kommunens projektmodell och 
mallar för effekthemtagning. Kommunstyrelsen ska fortsätta arbeta med effektiviseringsmetoder såsom kartlägg-
ningar av verksamhetskontakter för att identifiera onödig efterfrågan, både utifrån ett robotiseringsbehov men 
också utifrån ett verksamhetsförbättringsperspektiv. Kommunstyrelsen ska genomföra förstudier gällande möj-
lighet för AI och automatisering av olika handläggningsprocesser för att frigöra resurser för fler värdeskapande 
aktiviteter där invånares personliga möte och kontakt värnas. En översyn av kommunens portfölj av verksam-
hetssystem ska genomföras för att få mer kostnadseffektiva IT-lösningar. Arbetssätt behöver även ses över för 
rationalisera bort digitala utvecklingshinder i form av skugg-IT. Kommunstyrelsen ska föreslå konsolideringar 
där mer kostnads- och verksamhetseffektiva lösningar finns som också motsvarar de informationssäkerhetsmäss-
iga krav som åligger kommunen. 

För att skapa en effektivare organisation i Ale ska kommunstyrelsen: 

• Prioritera systematisk effektivisering av processer, arbetssätt, organisering, personalekonomi, kostnader 
och externa finansieringsmöjligheter. 

• Genomföra kartläggningar av verksamhetskontakter och förstudier för att effektivisera och robotisera 
verksamhet. 

• Prioritera översyn av portfölj gällande verksamhetssystem för att hitta mer kostnads- och verksamhetsef-
fektiva lösningar. 

• Kartlägga hur den tillitsbaserade styrningen har tagit sig uttryck i de olika nämnderna och hur de olika 
nämnderna ser på styrningsprincipen och det mervärde den medför. 

4.2 Uppdrag 

4.2.1 Uppdrag: Digital lönespecifikation som redovisar hela lönekostnaden 

inklusive PO 

Allmän beskrivning 

Samtlig personal skall få digitalt lönebesked med hela lönekostnaden redovisad 

Planeringskommentar 

Samtliga medarbetare och uppdragstagare ska kunna hämta upp en digital lönespecifikation via Swedbank. På 
nuvarande lönespecifikation framgår bruttolön, avdragen skatt, ev. förmåner samt andra kostnadsersättningar. 
Det framgår även namn, adress och organisationsnummer till arbetsgivaren. Namn, adress och personnummer 
på den anställda. Utbetald nettolön, utbetalningsdatum. Övertid, frånvaro, semesteruppgifter. Det går att via be-
fintligt personalsystem VismaPersonec-P att även redovisa sociala avgifter för den anställde. HR-avdelningen 
kommer undersöka möjligheterna närmare för att se om Vismas lösning är ekonomiskt och kvalitetsmässigt kon-
kurrenskraftig. Parallellt kommer andra möjligheter till digital lönespecifikation med redovisning av sociala 
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avgifter att undersökas. Bland annat har Kivra en lösning för digitala lönespecifikationer, även flertalet förmåns-
portaler har i sina lösningar möjlighet till digital lönespecifikation där sociala avgifter redovisas. 

4.2.2 Uppdrag: Migrationspolitiskt bokslut 

Allmän beskrivning 

I årsredovisningen ska ett migrationspolitiskt avsnitt införas. 

Planeringskommentar 

Kommunstyrelsen ska ta fram ett migrationspolitiskt bokslut. Det migrationspolitiska bokslutet ska omfatta kost-
nader och intäkter och/eller möjligheter och utmaningar kopplade till migration i första generationen, samtliga 
nationaliteter, för kommunens samtliga verksamheter. Det migrationspolitiska bokslutet ska stämmas av i dialog 
med kommunstyrelsens arbetsutskott under Q3. 

4.2.3 Uppdrag: Beredning avseende en centralort 

Allmän beskrivning 

En politisk arbetsgrupp under KS tillsätts, där samtliga i KF representerade partier medverkar 

Planeringskommentar 

En politisk arbetsgrupp kommer att tillsattas under kommunstyrelsen där samtliga partier som representerar i 
Kommunfullmäktige har mandat. Kommunchefen samordnar gruppens arbete. 

4.2.4 Uppdrag: Gallring och revidering av styrdokument 

Allmän beskrivning 

Fortsatt arbetet med revidering och effektivisering av styrdokument. 

Planeringskommentar 

Kommunstyrelsen fortsätter sitt arbete med att se över och revidera styrdokument och där så är möjligt konsoli-
dera och strömlinjeforma för att få en tydligare riktning. 

4.2.5 Uppdrag: Rutiner seniorkort 

Allmän beskrivning 

Seniorkort skall hämtas på Kontaktcenter i Nödinge. 

Planeringskommentar 

I samarbete med sektor samhällsbyggnad tas en rutin och ett arbetssätt fram som omfattar att seniorkort ska 
hämtas på kontaktcenter i Nödinge. 

4.2.6 Uppdrag: Kompetensutveckla chefer inom skolan 

Allmän beskrivning 

Fokus för utveckling av arbetsgivarroll, verksamhetsansvar och ledning/styrning. 
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Planeringskommentar 

En chef, i Ale kommun, förväntas utifrån sin tydliga förankring i arbetsgivaruppdraget inspirera, skapa delaktig-
het och leda sina medarbetare utifrån genomarbetade och kommunicerade beslut. En chef förväntas inom ramen 
för de tre huvudsakliga ansvarsområdena, verksamhets-, budget- och personalansvar, medverka i att hålla sam-
man organisationen samt samarbeta för att bidra till bästa nytta för användare av kommunala tjänster samt för 
sina medarbetare. För att stärka kunskap och förståelse för chefers hela ansvar behöver skolan fokuserat arbeta 
med vad det innebär att ha personalansvar där chefskapet ges samma prioritet som det pedagogiska ledarskapet. 

Det finns i dag ett ledarutvecklingsprogram utformat för kommunens chefer med fokus på vad det innebär att 
vara chef i Ale kommun. Under 2023 kommer i stort sett samtliga chefer från skolan att ingå i programmet, vil-
ket möjliggör kompetensutveckling inom chefsansvaret samt främjar och stärker att Ale kommun är en arbetsgi-
vare. 

En HR specialist kommer att ha ett riktat fokus att arbeta med arbetsgivaransvaret tillsammans med utbildnings-
sektorns/förvaltningens verksamhetschefer. Detta för att skapa förutsättningar och styrning i de frågor och pro-
cesser en chef hanterar i det dagliga arbetet som arbetsgivaransvaret innebär. Det blir också ett enat och gemen-
samt arbete för alla verksamheter att arbeta som en arbetsgivare. 

För att stärka chefskapet krävs faktakunskap vilket ger legitimitet för rollen och trovärdighet i chefskapet. Som 
ett extra stöd pågår riktade grundutbildningar inom rehabilitering och misskötsamhet, där HR genomför utbild-
ning på plats i skolans olika ledningsgrupper. Sedan tidigare har även detta genomförts när det gäller rekryterings-
processen. Samtliga chefer ska också gå arbetsmiljöutbildningen vid nyanställning. Utöver detta erbjuder HR 
grundutbildningar inom samtliga HR-relaterade områden. 

4.2.7 Uppdrag: Genomlysning av hela organisationen 

Allmän beskrivning 

Effektivitet, placering, Ska kommunen fortsätta med verksamheten. 

Planeringskommentar 

Historiskt hög inflation i kombination med en volatil energimarknad och oförutsägbart geopolitiskt läge påverkar 
Ale kommuns förutsättningar. Kommunstyrelsen behöver därför se över organisering av arbetet som utförs för 
att identifiera möjliga samordningsvinster eller skalfördelar. Arbetet omfattar att identifiera nyckeltal på olika ni-
våer som kommer att jämföras med tvillingkommuner och andra relevanta organisationer. 

4.2.8 Uppdrag: Utred behov och förutsättningar för en taktisk samhälls-

intraprenör 

Allmän beskrivning 

Utred och formulera hur en strategisk roll för att förverkliga ALE2030 skulle kunna se ut och organiseras. Rollen 
ska vara en naturlig ingång för de som vill bidra till att utveckla kommunen i framåtsyftande etableringsprocesser 
där ett stort mått av komplexitet finns. 

Planeringskommentar 

Kommunstyrelsen ska tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden utreda de behov som finns för att Ale 2030 
skulle kunna förverkligas och under 2023 föreslå hur de behoven skulle kunna mötas, vilka konsekvenser det för 
med sig där en ny roll som taktisk samhällsintraprenör ska övervägas. 

4.2.9 Uppdrag: Planera kommunens 50-årsfirande 

Allmän beskrivning 

Motsvarande en 25 % tjänst. 
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Planeringskommentar 

Planeringen av kommunens 50-årsfirande ligger inom verksamheterna som härrör till utskottet för kultur och 
fritid. En planering för 50-årsfirandet kommer att tas fram under 2023. 

4.2.10 Uppdrag: Information om möjligheter till återvandring 

Allmän beskrivning 

I digitala kanaler och i Kontaktcenter finns information och blanketter tillgängliga för den som vill kunna åter-
vända till ursprungligt hemland samt genomföra en informationskampanj. 

Planeringskommentar 

Information om möjligheten att återvandra och blanketter för genomförande tillhandahålls i Kontaktcenter samt 
på ale.se. En informationskampanj på Facebook kommer att genomföras under Q2. 
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5 Basverksamhet 

5.1 Beskrivning av basverksamhet 

Kommunstyrelsen tjänstemannaorganisation arbetar strategiskt och operativt med att leda, utveckla, övervaka 
och tillse genomförandet av de politiska besluten inom ramen för styrelsen uppdrag. Tjänstemannaorganisat-
ionen består av fyra avdelningar med centraliserad kompetens gällande kansli och säkerhet, Hr, ekonomi samt 
strategi och uppföljning. 

Förvaltningsorganisation

 

Not. På utvecklingsenheten ligger också en årsarbetare (åa) som finansieras av socialnämnd, utbildningsnämnd samt kommungemen-
samma medel som ansvarar för FVM/Millenium samt projektledning av extern/intern webb under 2023. På HR ska en åa rekryteras till 
under 2023. På utvecklingsenheten ska utrymme motsvarande två åa flyttas från IT-enheten under 2023 och rekryteras till. På Kansli och 
Säkerhet samt Kontaktcenter ligger också 1-2 åa (anställningar med anställningsstöd) för att personer ska få möjlighet att exempelvis ar-
betsträna. På utvecklingsenheten inför en kommande pensionsavgång kommer en rekrytering göras och två åa ligga parallellt under viss 

del av året för överlämning. 

5.1.1 Ekonomi och upphandling 

Beskrivning 

Ekonomiavdelningen ger råd och stöd, arbetar med ekonomisk administration och service och är kommunens 
specialiststöd inom planering och uppföljning (budget, prognos, nyckeltal, kalkylering och analyser). Ekonomiav-
delningen stödjer chefer och handläggare inom respektive sektor i arbetet inom de olika ekonomiprocesserna. 
Tar fram modeller/metoder för hur man kan göra en analys eller ta fram förslag på nyckeltal som underlättar 
analys av ekonomi. 
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• Ekonomiavdelningen kvalitetssäkrar administrativa rutiner kopplade till ekonomiprocesser. 

• Ekonomiavdelningen lägger upp behörigheter, ansvara för utbildning verksamhetsstöd för de IT-system 
som är kopplade till processer inom ekonomiområdet. 

• Ekonomiavdelningen ska förmedla relevant kommunövergripande information inom ekonomiproces-
serna. 

Planering och uppföljning av verksamheten i enlighet med nämndplan och budget. 

• Ansvara för uppföljning av nyckeltal, analys och prognos samt inrapportering blir gjord för sitt område 
enligt fastlagd tidplan. 

• Ansvarar för att innehållet i den verksamhetsspecifika informationen i Insikt och Stratsys är riktig och 
relevant. 

• Ansvarar för att godkänna budget och prognos i Insikt. 

5.1.2 HR avdelningen 

Beskrivning 

HR-avdelningens övergripande arbete handlar om att ge verksamheten de verktyg och processer inom HR-områ-
det som möjliggör och skapar förutsättningar för att verksamheten ska nå sina målsättningar. 

Vår HR-avdelning har tre olika ansvarsområden: 

Lön - betala ut rätt lön i rätt tid till alla våra medarbetare. 

Det strategiska – att tillse att vi har processer som stödjer oss i vår målsättning att vara attraktiv som arbetsgi-
vare, vilket bland annat berör kompetensförsörjning, rehabilitering och vår personalpolitik i stort. 

Det operativa – att tillse att HR-avdelningen kan ge verksamheternas chefer konsultativt stöd i alla personalfrå-
gor och på så sätt bidra till ett tydligt, tryggt och modigt ledarskap. 

5.1.3 Avdelning kansli och säkerhet 

Beskrivning 

Avdelningen har en stödjande, styrande och uppföljande roll för koncernövergripande kansli- och säkerhetsfrå-
gor. Avdelningen bedriver verksamhet inom flera oråden rörande, kommungemensamma administrativa proces-
ser, nämndadministration, registratur och informationshantering, arkiv, förtroendemannaadministration, juridik, 
försäkringar och stöd till förtroendevalda. Men även med kommunövergripande styrning och uppföljning av be-
redskapsfrågor, dataskyddsfrågor, demokratifrågor, säkerhetsfrågor samt trygghetsfrågor. 

5.1.4 Avdelning Strategi och uppföljning 

Beskrivning 

Avdelningen omfattar fyra enheter; kommunikation, näringsliv, kontaktcenter och utveckling. Avdelningen an-
svarar för kommunens reception i kommunhus Nödinge och för kontaktcenters verksamhet som kommunens 
väg in i organisationen. Avdelningen ansvarar för kommunens interna samt externa webb samt kommunens kris-
kommunikation. Avdelningen bereder ärenden för politiska beslut, samordnar, utvecklar, följer upp och utvärde-
rar insatser. Avdelningen driver och följer upp kommunstyrelsens, bolagens samt kommunens internkontroll och 
håller ihop processerna med delårsbokslut och budget samt nämndplan. Avdelningen ansvarar för kommunens 
befolkningsprognos, kommunens trend- och omvärldsanalys samt driver och följer upp arbetet med kommunens 
styrmodell. Avdelningen har ett särskilt ansvar för informationssäkerhet, näringslivsfrågor, folkhälsa, energi och 
klimatrådgivning och digitalisering. Avdelningen ansvarar för kommunens verksamhetsuppföljningssystem Strat-
sys. 
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6 Ekonomisk sammanfattning 

6.1 Ekonomisk sammanställning 

Besluts/verksamhetsområden 2022 2023 

Belopp i tkr Prognos Budget Budget 

Kommunchef (sektorcentrala medel) -9 029 -15 429 -13 398 

Ekonomiavdelning -18 943 -19 543 -20 176 

HR avdelning -23 349 -25 349 -27 120 

Kansli och säkerhetsavdelning -17 998 -17 998 -21 414 

Avdelning Strategi och uppföljning -22 081 -23 081 -22 506 

Räddningstjänst (BORF) -35 087 -35 087 -35 789 

Förtroendemannaverksamhet -14 948 -14 948 -15 117 

Totalt -141 435 -151 435 -155 520 

Kommunstyrelsen har utifrån det ekonomiska läget tilldelats en budgetram utan indexuppräkning. 

Kommunledningens budget har minskat jämfört med föregående år och det är framför allt utrymmet för oförut-
sedda händelser som reducerats. Budgeten innehåller satsningar på utveckling av den interna och externa webben 
samt en riktad insats inom HR-avdelningen för genomlysning samt metodutveckling inom framför allt löneadmi-
nistrationen. 

Ekonomiavdelningen har i princip motsvarande organisation som året innan. Införandet av det nya ekonomisy-
stemet som gick i drift 2022 kräver som brukligt fortsatta insatser under de första åren för att sätta och förfina 
processer vilket i förlängningen leder till effektivare ekonomiprocesser i kommunen. Det innebär att medel be-
hövs omfördelas och prioriteras inom ekonomiavdelningen för att hantera eventuellt utökat konsultstöd från le-
verantör. 

HR-avdelningen har utöver den centrala satsningen ovan tillförts medel för ytterligare en medarbetare. Syftet är 
att få en bättre balans i avdelningens arbetsuppgifter samt minska arbetsbelastningen för befintlig bemanning. 

Kansli- och säkerhet har övertagit ansvaret för kommunens samtliga nämndsekreterare samt registratorer vilket 
reglerats i budgetförslaget. Det har medfört en effektivare och mer sammanhållen personalgrupp. Under året 
kommer kommunens nya ärendehanteringssystem att implementeras och i tilldelad budgetram finns medel för 
att hantera detta. 

Strategi- och uppföljning ansvarar för arbetet med den interna och externa webben som dock kostnadsförs under 
kommunledningens ansvar. I detta projekt används egen personal från kommunikationsenheten i så stor ut-
sträckning som möjligt för att minska kostnaderna, vilket kan medföra behov av externa konsulter för att kom-
pensera kommunikationsenhetens minskade bemanning. Pensionsavgångar som inte ersatts har medfört en 
minskad bemanning med lägre kostnader som följd. 

Räddningsförbundets verksamhet är inför 2023 oförändrad och budgeten motsvarar förväntade kostnadsök-
ningar. 

De förtroendevalda har genom att minska antalet ledamöter i nämnderna samt avslutandet av kultur- och fritids-
nämnden effektiviserat verksamheten. Budgetramen har dock räknats upp utifrån ökningen av nytt pensionsavtal 
samt inflationsförsäkring pensioner (ökat PO), uppräkning av partistödet utifrån prisbasbeloppets ökning samt 
medel för utbildning av förtroendevalda efter valet. 



   

 

 
Nämndplan med budget 2023, Kommunstyrelsen    14(14) 
 

7 Personal 

Analys och kommentar 

Kommunstyrelseförvaltningen består nästan uteslutande av specialistfunktioner vilket innebär att en hög perso-
nalomsättning i kombination med befintlig sjukfrånvaro ger konsekvenser för kommunens långsiktiga arbete. 

Det är två enheter inom de fyra avdelningarna som börjar 2023 med större utmaningar och där med behov av 
insatser som främjar minskad personalomsättning och sjukskrivning. Dessa enheter är Löneenheten samt en-
heten Kontaktcenter. 

För att främja och skapa förutsättningar för positiv utveckling av personalsituationen på Löneenheten har ett ar-
betsmiljökartläggningsarbete påbörjats i samarbete med företagshälsovården. Parallellt pågår även en insats i 
form av grupphandledning för HR enheten, vilket avser att stärka avdelningen. På enheten Kontaktcenter pågår 
ett hälsofrämjande och anpassat rehabiliteringsarbete som förväntas ha en positiv inverkan på personalsituat-
ionen. 

Avdelning strategi och uppföljning har tilldelats att driva och utveckla kommunens digitaliseringsarbete, vilket 
kommer resultera i nya utmaningar och möjligheter under 2023. 

Inom avdelningen för Kansli och säkerhet pågår ett arbete att inför ett nytt ärendehanteringssystem som kom-
mer att kräva fokus och insatser under året 2023. Vidare kommer ny chef för avdelningen att tillträda och intro-
duceras under januari. 

Den nationella kompetensbristen i kombination med hög personalomsättning gör att kommunstyrelseförvalt-
ningen står inför utmaningar vid ny- och ersättningsrekryteringar. 

Utifrån kommunens situation är det viktigt att arbeta medvetet med kompetensförsörjning utifrån ett strategiskt 
perspektiv med fokus på att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla medarbetare. 


