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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 2016 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 

fram positionerna. Till varje målsättning kopplas 
drivande mål som mäts och analyseras regelbundet.



5

Verksamhetsplan med budget 2016–2019, Socialdemokraterna, Aledemokraterna, Miljöpartiet, och  Vänsterpartiet 

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 

-
visade resultatet minst 2 procent av verksamhetens 
nettokostnader över tid. För planperioden budgete-
ras dock ett lägre resultat för att möjliggöra den 

•  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.

-
nens investeringar vara minst 50 procent.

-
siella ställning och dess utveckling och anger där-

för den verksamhet som kommunen bedriver.

Förutsättningar och omvärldsbevakning 

*) Helårsprognos 2015, redovisad per 2015-04-30
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2.3 EKONOMISK ÖVERSIKT 

2.3.1 SVENSK EKONOMI

SKL:s cirkulär 15:15 daterat 2015-04-29 anger 
budgetförutsättningar för åren 2015–2018. Där 
beskrivs att svensk ekonomi avlutade 2014 mycket 
starkt. Även 2015 har startat bra och man ser att 
utsikten för framtiden är ljus med en BNP som 
växer med drygt 3 procent både i år och nästa år.

Under fjolåret växte inhemsk efterfrågan snabbt 
där framförallt investeringarna ökade snabbt. 

inhemsk efterfrågan även i år och nästa år.
Sysselsättningen fortsätter att öka i år vilket bidrar 
till att läget på den svenska arbetsmarknaden för-
bättras. Löneökningarna ligger fortsatt i år på 3 
procent och blir något högre nästa år. Prisutveck-
lingen är i år fortsatt svag, men i takt med att 
effekterna på prisfallet på olja klingar av kommer 

-
ten drar också upp prisökningstakten. I mitten av 

tillväxt. Nästa år beräknas tillväxten bli högre med 
2,3 procent. 

2.3.2 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

FÖR ALE 2016

Beräkningen av kommunalskatt och generalla stats-
bidrag innebär att kommunen får ökade intäkter 
2016 med 79,8 Mkr enligt SKL:s prognos 15:15. 

Samtidigt pågår det ett utredningsarbete som gene-
rerat ett förslag som innebär att utjämningssystemet 
kommer att förändras från 2016 genom att ersätt-
ningen för vistelsetid på förskolan och fritidshem 
samt det generella systemet för beräkning av sociala 
insatser kommer att förändras. För Ale kommun 
innebär det presenterade förslaget att intäkterna 
kommer att minska med 18,5 Mkr. Beslut i denna 
fråga kommer att ske sent i juni alternativt i augusti. 
Denna förändring framgår inte av tabell 7.3 kost-
nadsutjämning 2016.

Det prognostiserade resultatet i aprilrapporten 2015 
är +2,5 mkr. Detta är med engångsposten AFA 
ersättning för 2004 inräknat. Den starka expansio-
nen i kommunen innebär ett behov av ett större 
årligt resultat. Resultatet bör användas som en del i 

-
munen behöver göra enligt investeringsplanen.

2.3.3 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 

-

kan man utläsa att kostnaden för pensioner från 
2015 till 2019 kommer att öka med 22,8 Mkr. Kom-
munstyrelsen bör redovisa en långtidsprognos för 
hur pensionsåtagandet minskar i framtiden.
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2.4 INRIKTNINGSDOKUMENT 2016

INRIKTNINGSDOKUMENT FRÅN SOCIALDEMO-

KRATERNA, ALEDEMOKRATERNA, MILJÖPARTIET 

OCH VÄNSTERPARTIET 2016

LUST ATT LÄRA I SKOLAN 

Skolan och en god utbildning är fortsatt Ales 
främsta prioritering. För att möta de utmaningar 
elever och barn i Ale har behöver likvärdigheten 
mellan skolor och stadier öka. 
För att Ale ska vara en attraktiv tillväxtkommun 
och kunna växa behöver vi ha attraktiva skolor, 
god kvalité inom barnomsorgen och ett utbud 

ha goda skolresultat handlar först och främst om 
att ge våra barn och elever den bästa starten vi kan 
ge dem men har också ett långsiktigt socioekono-
miskt perspektiv. När vi höjer utbildningsnivån får 
vi en bättre hälsa och ökad sysselsättning. I Ale 
arbetar vi med evidensbaserade metoder och 
forskningsanknutet arbetssätt. 

Vi vet genom forskning att elevers höga förvänt-
ningar på sina egna resultat är av stor vikt för ett 
positivt lärande. Samtidigt ser vi i Ale att lusten 

blir. Skolan lyckas inte fullt ut med att göra elever-

överens med vad som visats när man gör kom-
munövergripande analyser av kommunens låga 
studieresultat. För att kunna ge barn och elever de 
möjligheter inför framtiden som vi är skyldiga att 
ge, måste större insatser än idag göras för att stär-
ka elevers egna förväntningar på sig själv. 
Vi vill uppnå en positiv och utvecklande lärande-
miljö där vi jobbar gemensamt för barnen och 
arbetet med att utveckla den systematiska kvali-
tetsuppföljningen måste fortsätta och dessutom 
utvecklas.

Tillit är en avgörande faktor för långsiktigt bra 
studieresultat. Genom satsningar på det pedago-
giska ledarskapet arbetar vi oss ut i organisationen. 
I Ale vill vi ha ett modigt ledarskap som skapar ett 
klimat där man välkomnar återkoppling. En trygg 
arbetsmiljö, med bättre psykosocial arbetsmiljö 
och strävan mot noll antal kränkningar skapar 
förutsättningar för detta. Vi behöver också skapa 
en organisation som kan möta barn som är i be-
hov av ett mindre sammanhang. För att skapa en 
större tillit mellan elev och lärare ser vi att sam-
verkan mellan de båda behöver öka.
 

TILLVÄXT 

För att kunna bibehålla och utveckla servicen i vår 

växa i de stationsnära lägena samtidigt som stycke-
byggnation i lantligare lägen ska vara fullt möjligt. 
Utbyggnaden på landsbygden sker i huvudsak ut-

fortsätta utveckla de nära handelsmöjligheterna är 
att Nödinge och Älvängen blir närmare 10 000 
invånare per ort. Detaljplanering behöver därför 
under några år fokusera på central tillväxt samt på 
att tillgodose behoven av samhällsfunktioner som 
förskolor, skolor och boenden för äldre. Fler boen-
de i centrum ger ett bättre underlag för olika typer 
av centrumverksamhet och ett bättre utnyttjande av 

Centrumutveckling är ett långsiktigt arbete där 
kommunen i dialog med ägarna till de centralt 
belägna fastigheterna kontinuerligt försöker utveck-
la de centrala miljöerna. Vi vill också se en jämnare 
fördelning av äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt i 

kommunen själv äger mark. Investeringsbudgeten 
måste skapa ännu bättre möjlighet till strategiska 
mark och fastighetsförvärv. Attraktiva samhällen 
måste också tillgodose behoven av arbetsplatser på 
hemmaplan.

Kommunens attraktionskraft kräver också en of-
fensiv satsning på att bygga vårt varumärke och att 
marknadsföra oss på ett tydligare sätt. För att stärka 
bilden av kommunens framtidstro kan också förtida 
investeringar i nödvändig infrastruktur för att skapa 
attraktivitet vara centrala. I konkurrensen med 
övriga kranskommuner till Göteborg är vår ambi-
tion att nå en mer attraktiv skattesats.
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SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA

För att komma tillrätta med den höga ungdomsar-
betslösheten krävs mer aktiva åtgärder från kommu-
nens sida. Vi ska vara ett föredöme när det gäller att 
erbjuda praktikplatser och olika former av stödan-
ställningar i den kommunala verksamheten. Vi 
behöver också rusta människor bättre för att kunna 
ta de arbeten som växer fram genom satsningar på 
utbildning, både för unga och de som står långt från 
arbetsmarknaden, gärna i regional samverkan och i 
dialog med det lokala näringslivet. Alebornas möj-
ligheter att vidareutbilda sig ska vara goda genom 
satsningar på Komvux för de som inte har fullstän-
diga gymnasiebetyg eller som har behov av yrkesut-
bildning. Feriearbetena för alla ungdomar ska fort-
sätt utvecklas i samverkan med näringslivet. Vi vill 
arbeta med en Nollvision för ungdomsarbetslöshe-
ten.

Ett gott och nära samarbete mellan företagen, kom-
munen och samhällets aktörer för arbetsmarknads-

företag är av stort värde. Vi ska medverka till att öka 
möjligheterna för dem att utvecklas och växa samti-

till vår kommun. Vi ska alltid stå beredda med mark 
för nya etableringar. Nya verksamhetsområden ska 
öppnas, iordningställas och marknadsföras. Även 
här är strategiska markförvärv en nyckel. 

UNDERLÄTTA MÄNNISKORS VARDAG 

Vi vill att Ale kommun ska vara en lättillgänglig 
organisation där våra invånares behov står i fokus. 
Fortsatt utveckling av Servicecenter är en viktig del 

förhållande till olika invånares förutsättningar och 
ständigt arbeta för att förenkla människors vardag. 
Det kan exempelvis innebära att själv styra över 
innehållet i beviljad hemtjänsttid eller att som för-
älder kunna få tillgång till barnomsorg även kvällar, 
nätter och helger. Planeringen för att samla kommu-
nens administrativa verksamheter i gemensamma 
lokaler ska fortsätta med målet att nå en tillgänglig, 
miljö- och resurseffektiv lösning som medverkar till 
bättre kommunal service för boende och företagare 
i Ale kommun. 

Varje individ som är i behov av samhällets stöd ska 
bemötas med respekt för människors självbestäm-

mande och integritet. Vårt arbete ska fokusera på att 
utjämna livschanserna för våra invånare och att 
bygga ett socialt hållbart Ale. Därför är arbetet med 
sociala investeringsperspektivet och tidiga/förebyg-
gande insatser av stor vikt. Organisatoriska gränser 
får inte hindra en helhetssyn på individers situation 
och behov. Särskilt prioriterade är barnfamiljer som 
lever med försörjningsstöd. 

-
den och samhällsfunktioner byggas ut i en takt som 
motsvarar invånarnas behov. Detta kommer att 
ställa stora krav på organisationens förmåga att 
leverera i ökad takt. God kvalitet i våra lagstadgade 
basverksamheter är en förutsättning för att 
människor ska trivs med sin vardag. Äldreomsor-
gen, hemtjänsten, funktionshinderomsorgen och 
förskolan är verksamheter där kontinuitet och trygg-

ska vara nöjda med sin vardag. Vi ser att nya teknis-
ka lösningar kan vara ett sätt att öka den upplevda 
kvaliteten i många verksamheter.

VÄRNA LIVSMILJÖ  

Vårt ansvar är lokalt men perspektivet är globalt. Ale 
tar ett aktivt ansvar i det globala arbetet med grön 
omställning genom vårt klimat- och energiarbete. 
Målet är att Ale kommun ska bli en kommun som 
inte är beroende av fossila bränslen. Vår påverkan på 
miljön och klimatet ska minimeras. I planer och där 
kommunen kan påverka genom till exempel exploa-
teringsavtal ska Ale sträva efter minimal klimatpå-
verkan och attraktiv gestaltning av nya bostäder. Då 
är det en självklarhet att nybyggda offentliga bygg-
nader byggs med lågenergiteknik eller motsvarande. 

Kommunens egna bilar ska ligga i framkant när det 
gäller alternativa drivmedel som el, gas, hybrider och 
vätgas. I Ale ska det vara lätt att leva klimatsmart; 
att klara sig utan eller med bara en bil är en vision 

under 2013 ska följas upp och utvecklas av oss i 
kommunen där vi har möjlighet. I några orter kan 
slingbussar som matar till pendeltågstationerna vara 
ett alternativ. 

Det offentliga rummet, grönytor och offentliga 
lokaler ska framhävas och skötas. Snyggt och tryggt 
ska prägla intrycket av vår kommun. 

8
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AKTIV FRITID

Vi är medvetna om det viktiga arbete som de ideella 
föreningarna utför varje dag i vår kommun. Vi ser 
det som ett viktigt arbete att stödja och underlätta 
detta. Föreningarna har stor betydelse för de olika 
orterna och för den enskilda individen. Jämställd-
hets- och integrationsperspektivet ska vara styrande 
när kommunala investeringar och bidragsnivåer 

nå samma omfattning som pojkidrotten i vår kom-
mun. 

Vi vill utveckla samverkan mellan skola/skolbarns-
omsorg och föreningsliv för att skapa goda förut-
sättningar för en aktiv fritid och en utveckling av 
föreningslivet. Utvecklingen av Ale Kultturrum ska 

Vardagsmotion är viktigt och för att underlätta 
möjligheten till närrekreation vill vi skapa förutsätt-
ningar för Aleborna att på ett enkelt sätt kunna nå 
naturen utan att behöva använda bilen. Därför vill 
vi skapa nya promenadstråk, ridvägar, vandringsle-
der och naturstigar som binder samman bostads-
områden med motions- och rekreationsområden.

DELAKTIGA INVÅNARE OCH MEDARBETARE 

-
la världen. Trots det upplever inte aleborna att deras 
möjligheter till delaktighet är tillräckligt stora. Med-
borgardialog som arbetsverktyg ska införas och 
vara ett naturligt inslag i våra verksamheter. 

För att aleborna ska få bättre service och kvalitet 
och uppleva livet som lätt att leva i Ale tror vi att 
det är avgörande att satsa på att stärka det goda 
medarbetarskapet. Om vår personal trivs och kän-
ner glädje i arbetet är vi övertygade om att alebor-
nas upplevelse av kvalitet i kommunens tjänster 
kommer att öka. Jämställdhet och likabehandling är 
självklarheter som trots det kräver en ständig foku-
sering och uppföljning för att nå fram till en situa-
tion där alla alebor behandlas lika, oavsett förut-
sättningar. Ales arbete med integrationsfrågor 
behöver stärkas.

Utvecklingen av möjligheten till önskad tjänstgö-
ringsgrad är viktigt för att medarbetarna ska kunna 

över sin arbetssituation. Den psykosociala arbetsmil-
jön påverkar i stor utsträckning möjligheten att göra 
ett gott arbete i många av våra verksamheter. Ett 
starkt fokus på arbetsmiljö i detta perspektiv är 
prioriterat för att nå målet om delaktiga och stolta 
medarbetare. Arbetskläder för alla yrkesgrupper 
som har behov av detta är också en del av en god 
arbetsmiljö. Nya modeller för friskvård för att kom-
ma tillrätta med höga sjukskrivningstal måste prövas
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3.1 BAKGRUND

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 

-
-

nagement har på senare tid kritiserats för att ska-
pa otydliga förutsättningar. Dagens styrning har 
dock behov av att styra mot tydliga effektmål för 
invånarna, styrningen bör vara tydlig med vad 
respektive sektor/enhet skall uppnå, kvalitetssäk-
ringen i leveransen är viktig, varje verksamhet bör 
jämföra sig med andra för att skapa mesta möjliga 
nytta för brukaren och brukaren ser allt mer till 
de egna behoven och vill därför ha en individuell 
anpassning.

-
uppdelning som innebär att politiken står för 
beslutsfattandet framförallt av övergripande och 
principiella frågeställningar, det som oftast kallas 
VAD. Förvaltning och chefer ska stå för verkstäl-
lighet och operativt genomförande det som oftast 
kallas HUR. Likväl som invånarna vill ha större 

vardagen vill också medarbetarna, i ökande om-
fattning, kunna utnyttja sin kreativitet och sitt 
engagemang för att kunna leverara resultat i sitt 
arbete.

Samtidigt med ändrade former har omfattningen 
av kommunens ansvar ökat. Jämfört med 1980-ta-
let 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.

för en kommun. För samtliga är det viktigt att 
rollerna är tydliga och att ömsesidig respekt råder. 
Detta gäller såväl mellan politiker och tjänste-
män, men det är lika viktigt mellan olika politiska 
strukturer eller mellan olika delar av förvaltnings-
organisationen.

Ale kommun behöver utveckla lednings- och 
styrarbetet. Det är därför viktigt att välja en mo-
dell gemensam för hela organisationen från kom-
munfullmäktige ut till den enskilde medarbeta-
ren. 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 styrningsar-
betet. Basverksamheten som till största delen 
regleras vi lagar och förordningar styrs huvudsak-
ligen genom att verksamheterna redovisar kvali-
tetsindikatorer samt att systematiskt kvalitetsarbe-
te bedrivs i enlighet med de regleringar som gäller 
för respektive verksamhet. För de verksamheter 
som inte regleras via exempelvis skollag eller 
socialtjänstlag 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 huvudsak 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 
-

tet med förverkligandet fram till 2025. Principerna 
är att de sex strategiska målsättningarna inom 
kund-/brukarperspektivet är ledande, övriga tolv 
målsättningar ska stödja dessa målsättningar. För 
varje målsättning kommer målvärde för 2018 att 

-
ligt att önskvärda resultat uppnås. Uppföljning 
kommer att ske varje månad för att följa upp pro-
gressen i samtliga strategiska målsättningar. Efter-
hand kommer till kommunstyrelsen månadsvis 
avrapportering ske hur arbetet går. Strukturen 
framgår av strategikartan nedan.
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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. Kommu-
nen behöver i större utsträckning arbeta med att 
kontinuerligt följa om insatta åtgärder leder till 
avsett resultat. Detta görs genom en tydlig rollför-
delning i genomförande och uppföljning. Grund-
principen 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 omar-

betas efterhand om det är nödvändigt för att nå 
uppsatta mål inom alla fyra perspektiv.

• Verksamhets- och sektorchefer justerar genom-
förande/verkställighet löpande utifrån givna dele-
gationer. 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 per-
spektiv 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-/arbetsutskottsbe-
handlade innan de beslutas i kommunstyrelsen.
• Sektorchefen är skyldig att i nämndprotokollet ge 
sin mening tillkänna i fråga om förslag som inte är 

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 samtli-
ga perspektiv där det är möjligt. 

Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen har 
ett särskilt ansvar att följa kommunens ekonomiska 
utveckling ska månadsvis dels ges en samlad be-
dömning av den ekonomiska utvecklingen och dels 
ges en presentation av hur det strategiska arbetet 
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 uppföljningsrap-
porter per april, augusti och december. Däremel-
lan följs ekonomi och de verksamhetsmått som är 
möjliga på nämnd och förvaltningsnivå.
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3.5 BUDGETPROCESS, TIDPLAN  

FÖR BUDGETARBETE 2016

Under perioden februari–maj har förutsättningar 
som gäller för nämndernas budgetarbete tagits 
fram. Kommunens ledningsgrupp har under mars 
till maj arbetat med underlagsmaterial för det 
politiska ställningstagandet om kommunbidragen 
för 2016. 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
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3.6 ARBETSSÄTT

Efter KF:s budgetbeslut i juni har nämnderna tiden 
fram till den 31 oktober på sig att utforma sina 
detaljbudgetar för 2016 grundade på verksamhets-
planen och på givna kommunbidrag. Detaljbudge-
ten görs enligt den mall och de anvisningar som 
upprättas av sektor kommunstyrelsen.

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 2015 
års bokslut kommer beslut att tas om överföringar 
av ej förbrukade investeringsmedel från 2015 till 
2016.

Kommunfullmäktige beslutar också i juni om skat-
tesats, resultat- och balansbudget samt eventuellt 
ändrade styrregler.

Nämnderna får i uppdrag att senast till den 31 
oktober 2015 besluta om nämndbudget för 2016 
enligt kommunfullmäktiges beslut om vision, mål 
och ramar. Denna process koncentreras kring vil-
ken verksamhet som kan bedrivas inom de ekono-
miska ramarna det kommande budgetåret, samt 

-
de åren. Nämnderna ska fokusera på långsiktiga 
effektiviseringar och omstruktureringar. De ekono-
miska framtidsutsikterna med krav på utbyggd och 
förbättrad kommunal service, stigande pensions-
kostnader och osäkerhet om den ekonomiska till-
växten de kommande åren innebär att nämnderna 
måste ha långsiktigt perspektiv på sin verksamhet 
så att god ekonomisk hushållning uppnås även i ett 
längre perspektiv. Nämnderna måste hantera vo-
lym- 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 volymförändringar 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 kontinuer-

resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

Varje nämnd ska upprätta en detaljbudget och en 
nämndplan för 2016, 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 eller avgiftsut-
rymme. 

För att göra ansvar och befogenheter tydliga samt 
få en smidig administrativ hantering har nedanstå-
ende regler för styrning av nämnder utarbetats. 
Nedanstående regler föreslås gälla 2016.

3.7.1 STYRKEDJA OCH ANSVARSGRÄNSER 

•  Verksamhetsplanen anger kommunfullmäktiges 
inriktning, mål, resursfördelning samt investe-
ringsbudget och är det övergripande styrdoku-
mentet riktat till nämnderna. Kommunfullmäk-
tige uppdrar åt nämnd att genomföra den 
verksamhet som verksamhetsplanen anger inom 
ramen för de riktlinjer eller andra generella be-
slut om verksamheten som fullmäktige har fast-
ställt. Nämnderna ansvarar för att beslutade mål 
uppnås inom ramen för anvisade kommunbidrag 
och övriga resurser. De totala tillgängliga resur-
serna bestämmer graden av måluppfyllelse. 
Kommunens ekonomi sätter gränsen och förut-
sätter optimalt resursutnyttjande. Vid resursbrist 
ska tvingande nivåer enligt lagstiftning 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 kommunstyrel-
sen aktualisera behovet av att ompröva målen för 
verksamheterna. 

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

•  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. 

•  Nämnderna ska upprätta nämndplaner där verk-
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samhetsplanens inriktning, mål etcetera fördju-
pas. Sektor kommunstyrelsen tar fram anvis-
ningar för nämndplanerna.

•  Sektorcheferna ansvarar för att de verksamhets-
planer och andra dokument som krävs för att 
styra och leda den operativa verksamheten i 
riktning mot uppställda mål upprättas och kom-
municeras. 

•  De planer för intern kontroll som varje nämnd 
beslutar om ska bifogas nämndplanen. Uppfölj-
ning av internkontrollplanerna ska bifogas bud-
getuppföljningarna 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.

pp j g g
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Ale kommun beslutar självständigt om många 
viktiga frågor. 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 ge-
nomarbetat, och i samverkan mellan politiska 
representanter och förvaltningens medarbetare 
som ofta företräder Ale kommun inom sina speci-

-
munstyrelsen ett särskilt uppdrag att samordna 
denna samverkan med övriga aktörer i kommu-
nens närområde. 
 
En viktig princip i denna budget är att ekonomis-
ka resurser ska tilldelas den politiska nämnd där 
kunskapen som påverkar besluten är störst. Detta 
innebär att reservationer på gemensam eller kom-
munstyrelsenivå samt kontrollmekanismer såsom 
investeringsbeslut lyfta till KS/KF nivå har be-
gränsats så långt det är möjligt. 
 
Arbetet med ett gemensamt servicecenter, som löser 
kundens/invånarens frågeställning i 65–70 procent 
av fallen vid första kontakten kommer att få långtgå-
ende 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 startar 2016 
och kommer efterhand att bli mer långtgående. 

-
ar för att tydliggöra roller och därmed skapa bättre 
förutsättningar för ledning- och styrning. Kom-
munchefen har inom ramen för sitt verkställighet-
suppdrag uppgiften att hitta den bästa organisatio-
nen inom förvaltningen. I nuläget pågår, som 
exempel, viktigt arbete med att skapa en:
•  Utveckling av en gemensam bilpool
•  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

ende organisatoriska konsekvenser. 
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4.1 ALE KOMMUNS ORGANISATION

•  Kommunfullmäktige beslutar om inriktning av 
och resursfördelning för kommunens verksam-
het. På direkt uppdrag av kommunfullmäktige 
arbetar ett antal beredningar; demokratibered-
ning, valberedning samt tillfälliga beredningar. 
Även ortsutvecklingsmötena samt ungdomsfull-
mäktige är organiserade direkt under kommun-
fullmäktige.

•  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. 

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. Förvalt-
ningen är uppdelad i fyra olika sektorer. Verksam-
heten leds av sektorchef med verksamhetschefer/
avdelningschefer på nästa nivå.



18

Verksamhetsplan med budget 2016–2019, Socialdemokraterna, Aledemokraterna, Miljöpartiet, och Vänsterpartiet 

Kommunfullmäktige beslutar om prioriterade 
strategiska målsättningar gemensamma för hela 
organisationen. Det är allas ansvar att bidra till att 
målen nås. Beroende på placering i organisationen 
kan bidraget vara mer eller mindre kort eller lång-
siktigt. Av särskild vikt är att nämnder och sekto-
rer samverkar gränsöverskridande så att ingen 
individ förloras under arbetets gång.

Utgångspunkten är inriktningsdokumentet för 
2016. Till målsättningen kopplas mått som enligt 
principen SMART  anger ambitionsnivån på kort 
och lång sikt. 

Nämnderna ska därefter bryta ner de gemensam-
ma målsättningarna till målsättningar inom sitt 
ansvarsområde och eventuellt komplettera med 
uppdrag till förvaltningen/sektorn. Nämnden 
ansvarar för att uppdrag inom respektive område 
formuleras i respektive nämndplan.

5.1 LUST ATT LÄRA

Goda resultat i skolan där var och en utnyttjar sin 
fulla potential och skapar valmöjlighet för indivi-
den leder till ökade livschanser, ökad delaktighet i 
samhället och innanförskap. Resultatet blir sam-
hällsmedborgare som bidrar till en hållbar utveck-
ling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Goda 
skolresultat är en viktig social bestämningsfaktor 
och bidrar därmed också till en förbättrad folkhäl-
sa.

Möjligheten för alla barn, elever och ungdomar att 
nå sin fulla potential är Ales mest prioriterade mål-
sättning. Under de senaste åren har kommunens 
resultat i jämförelse med andra kommuner försäm-
rats. Våra ungdomar har därmed inte samma möj-
ligheter som kamrater i andra kommuner. Många 
bra initiativ har tagits de senaste åren men den 
jämförbara effekten har uteblivit. Positiva indikatio-

provresultaten i år 3. 

För att nå målen inom skolans område är gränsö-
verskridande samverkan viktigt.  Genom samver-
kan förbättrar vi bland annat arbetet med tidiga 
samordnade insatser. Samverkan mellan skola/
skolbarnsomsorg och föreningsliv skapar goda 
förutsättningar för en aktiv fritid och en utveckling 
av föreningslivet.

Inom förskolan och skolans område liksom i verk-
samheten i stort är det viktigt att arbeta med evi-
densbaserade metoder och forskningsanknutet 
arbetssätt.

Ett viktigt uppdrag är att kompensera för barns och 
elevers skilda förutsättningar och att säkra en jämn 
och hög kvalitet på undervisningen i alla förskolor 
och skolor. Det är därför viktigt att vi har en resurs-
fördelningsmodell som fångar de strukturella skill-
naderna mellan förskolor och skolor samt att följa 
upp hur socioekonomiska tilläggsresurser används. 
För de skolor som är i stort behov av resultatut-
veckling krävs ett riktat utvecklingsarbete. Ytterli-
gare två viktiga områden att hantera för likvärdig-
het är rekrytering av chefer och personal samt 
lokalisering av enheter. 

Det är viktigt att skapa förutsättningar för lärarna 
att tillsammans pröva och utvärdera undervisning-
en. Huvudmannen ska ge stöd till nya lärare och se 
till att duktiga lärare arbetar på de skolor och för-
skolor där de bäst behövs. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är avgörande när 
det gäller strukturen för utveckling av förskolor och 
skolor. Det ska vara långsiktigt, strukturerat, konti-

åtgärder som behöver sättas in för att förbättra 
resultaten.

5.1.1. PRIORITERADE MÅTT

• Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesförb  
redande program ska öka. Målet för 2018 är 95%. 
För 2016 är målet 87%.
• Andelen elever som nått målen i alla ämnen ska 
öka.
• Andelen elever i årskurs 8 som känner önskan att 
lära sig mer ska öka. Målet för 2018 är 55%. För 
2016 är målet 44%.

Prioriterade strategiska målsättningar
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5.2 TILLVÄXT 

En ökad nybyggnadstakt ska ge en över tid stabil 
befolkningstillväxt. Attraktivt och mer varierat 

-
-

former som i dag saknas skapar förutsättningar för 
-

ten ska ge förutsättningar för att behålla och håll-
bart utveckla service som förskolor, skolor, kollek-

I mitten på 2000 talet bestämde fullmäktige att 
satsa på huvudorterna Älvängen och Nödinge. 

Fördjupade översiktsplaner (FÖP) för respektive 
ort. Utgångspunkterna för planerna är att orterna 
fram till 2030 ska fördubbla sin befolkning. De 
båda huvudorterna ska på detta sätt vara motorer 
för tillväxt i övriga delar av kommunen.  Detaljpla-
ner kommer att arbetas fram parallellt med FÖP-ar-
betet för att vinna tid och underlätta att de långsik-
tiga målen nås.

Fokus på huvudorterna innebär inte stopp för byg-
gen på andra ställen i kommunen. Aktörer av olika 

förutsättningar. 

5.2.1. PRIORITERAT MÅTT

•  Befolkningstillväxten ska årligen vara 1,5 %.  

5.3 SYSSELSÄTTNING TILL ALLA

Alebor mellan 16 och 67 år ska i relation till egen 
förmåga ha möjlighet till meningsfull sysselsättning, 
vilket omfattar arbete, studier, arbetsträning, praktik 
mm. Sysselsättning leder till egenförsörjning, känsla 
av sammanhang och delaktighet i samhället samt 
bättre psykisk hälsa och längre liv.

Sysselsättning för alla leder till ökade intäkter, lägre 
kostnader och positiva sociala effekter i samhället.

Av särskilt stor vikt är betydelsen att ungdomar 
snabbt kommer ut i arbetslivet och börjar på sitt 
första arbete. Genomgång av resultaten inom GR 
indikerar att det första jobbet är en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna för att etablera sig på arbets-
markanden tidigt. Skillnaderna mellan GR:s olika 
kommuner är stor och potentialen i Ale för förbätt-
ring och att nå motsvarande nivåer som exempelvis 
Kungälv är en rimlig målsättning. 

På den nationella nivå är det idag stark fokus på 

-
rer som är viktiga för att förbättra situationen för 
ungdomar. Särskilt samarbetet med Arbetsförmed-
lingen och näringslivet är i fokus. Arbete och syssel-
sättning är primärt en nationell angelägenhet. 
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Samtidigt är det en av de viktigaste sociala bestäm-
ningsfaktorerna och avgörande för individens livs-
chanser. Detta motiverar ett stort kommunalt enga-
gemang och möjligheterna att nu hitta nya effektiva 
former ska utnyttjas. 
 
Andra grupper som har svårt att komma in på ar-
betsmarknaden är nyanlända samt personer med 
funktionsnedsättning. Även dessa grupper behöver 
särskilt fokus för att förbättra sina möjligheter. 
Kommunens verksamheter ska vara ett föredöme i 
fråga om detta.

5.3.1. PRIORITERAT MÅTT

•  Andel arbetslösa och i program i åldern 18–24 år 
ska minska. Målet 2018 är att de ska vara 50 
personer. Målsättningen för 2016 är 100.  

 
5.4 UNDERLÄTTA MÄNNISKORS VARDAG 

Vi ska säkra att våra processer är effektiva, kun-
skapsbaserade och utgår från människors resurser, 
behov och förutsättningar. Våra processer ska stän-
digt utvecklas med fokus på bemötande, nytänkande 
och samverkan. Viktigt är kommunens och närings-
livets relation och uppfattningen av värdet i kom-
munens levererade tjänster. Processerna med att 
stödja, lära, råda, behandla och vägleda ska ge invå-
nare och andra intressenter förutsättningar för själv-
ständighet och framtidstro. Av särskild vikt är att 
stödja integration i samhället för nya svenskar och 
personer med funktionsnedsättning.

Offentlig verksamhet har traditionellt organiserats 
mer utifrån organisationens inre förutsättningar och 
inte vilka effekter som ska uppnås i relation till 
invånare och andra intressenter. Ale genomför med 
start 2015 och med målgång 2018 en synvända inom 
detta område. En person som har ett ärende ska inte 
längre behöva veta vart man ska vända sig utan 
kommunens organisation ska utgå från invånarnas 
behov och en väg in. Med utgångspunkt i andra 
kommuners arbete har målet satts till att 2018 ska 70 
% av alla ärenden kunna lösas vid första kontakten. 
Detta är bra för den enskilde men också bra för 
kommunen då det sparar mycket arbete. 

Alla verksamheter ska anstränga sig för att möta 

sammanfattning ”Lätt att leva” ska prägla mötet 
mellan verksamhet och invånare i vår kommun.

5.4.1. PRIORITERADE MÅTT

•  Till mandatperiodens slut ska ett servicecenter, 
som vid första kontakten löser 70 procent av de 
ärenden som aktualiseras införas. För 2016 är 
målet 40 procent. 

•  Sammanvägt Nöjd kund index för alla våra verk-
samheter skall öka. 

 
5.5 VÄRNA LIVSMILJÖN

En god livsmiljö baseras på hållbarhetens tre dimen-
sioner, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 
Det betyder att vi har en hushållning i balans och 
lånar inte av kommande generationer. Skyddet av 
naturresurser och miljöer leder till att framtidens 
Alebo får goda förutsättningar för en bra livsmiljö. 
Ökad social trygghet stärker Ales attraktionskraft. 
 

inom kommunens verksamheter förbrukar vi betyd-
ligt mer resurser per generation än vad som är håll-
bart. Beräkningar visar att varje generation förbru-
kar motvarande 4 generationers resurser.  
 
I kommunens energi- och klimatplan är visionen att 
på sikt vara oberoende av fossila bränslen. Ett antal 
mål till 2018 har satts för att närma sig visionen. 
Arbetet har fram tills nu inte varit tydligt fokuserat. 
Bildandet av utvecklingsavdelningen med fokus på 
hållbarhetens tre dimensioner är ett viktigt steg för 
att fram till 2018 vara i fas med arbetet enligt energi- 
och klimatplanen. 
 
Då vi kompletterar våra huvudorter med bostäder är 
grönstrukturer, närrekreation och ytor för kultur 
och fritidsupplevelser särskilt viktiga för att åstad-
komma goda boendemiljöer.  
 
5.5.1. PRIORITERADE MÅTT 

•  Insamling av matavfall från hushållen sker delvis 
och ska öka under mandatperioden. 2018 ska 
matavfall hämtas i 60 % av hushållen. För 2016 
är målsättningen 30 %.

•  Kommunens bilar ska vara miljöbilar.  
Målsättningen är att 100 % är miljöbilar 2018. 
Målet 2016 är 65 %
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5.6 AKTIV FRITID

En aktiv fritid i närmiljön ger tillgång till naturliga 
mötesplatser för många typer av aktiviteter. Därför 
måste kommunens utbud av fritidsanläggningar 
utvecklas, anpassas och kompletteras i takt med 
föreningarnas utbud. I samarbete med föreningslivet 
ska vi erbjuda kultur- och idrottsaktiviteter som 
möter invånarnas behov och som bidrar till möten 
över generations- och kulturgränserna. Av stor vikt 

ungdomars aktiviteter stimuleras. 
 
En aktiv fritid stödjer de nationella folkhälsomålen 
vilket ger ökad livskvalitet, samhörighet och trygg-
het. Samverkan mellan skolan/skolbarnsomsorgen 
och föreningarna ska särskilt prioriteras. 
 
5.6.1. PRIORITERADE MÅTT 

•  Andelen invånare som bedömer fritidsmöjlighe-
terna i Ale som bra ska öka. Målet för 2016 är 60. 
Målsättningen för 2018 är 65.

5.7 DELAKTIGA INVÅNARE OCH MEDARBETARE

I dagens samhälle är ökad delaktighet en del av 
invånarnas förväntningar. Ökad delaktighet genom 

egen livssituation främjar hälsan. 
 
Stora förändringar har skett i de grundläggande 
värderingarna i Sverige de senaste trettio åren. Da-
gens svensk vill i mycket större utsträckning själv ha 

-
gen. Ett ambitiöst arbete för att ta fram en policy för 
medborgardialog har inletts i samarbete med ett 
SKL projekt. Detta arbete behöver slutföras för att 
skapa en stabil grund för arbete med medborgardia-
log för såväl politiska som förvaltingsfrågor. Inom 

olika nivåer av dialog.  
 
Dialog bör användas i de fall det tillför kompetens 
till frågan eller förstärker förankringsarbetet. Policys 
och regler för medborgardialog som tydliggör för-
valtningens roll i arbetet är viktiga. 
 
5.7.1. PRIORITERAT MÅTT 

•  Andelen invånare som upplever att de har insyn 

öka. Målet 2016 är 45. Målsättningen 2018 är 50. 
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Utifrån Visionen och värdegrunden lyfter Ale kom-
mun fram ett antal områden som särskilt viktiga för 
att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

6.1 POSITIV ARBETSMILJÖ OCH 

GEMENSAM ORGANISATIONSKULTUR

Vi ska ha ett bemötande som skapar tillit, öppenhet 
och respekt i relation till varandra.  Arbetsmiljön ska 
kännetecknas av arbetsglädje och delaktighet. Ge-
nom att ta tillvara medarbetarnas resurser stimuleras 
utveckling, förnyelse och verksamhetsförbättring. 

Vi ser i medarbetarenkäten att 72 % av våra medar-
betare uppger att de har stor arbetsglädje och att 90 
% upplever sitt arbete som meningsfullt. Det är en 
god grund för en positiv arbetsmiljö. Ett fram-
gångsrikt medarbetarskap bygger på att allas kun-
skap och kompetens tas till vara. För att nå fram-
gång måste samspelet mellan arbetsmiljö, 
medarbetare och chef fungera. Andra förutsätt-

-
tande och delaktighet, att ha meningsfulla arbets-
uppgifter och att få bekräftelse. 

Vi ska arbeta för en positiv och gemensam organi-
sationskultur. Vi ska arbeta med värderingar och 
förhållningssätt som ska prägla organisationen. 
Kulturen ska leda till att medarbetarna känner 
stolthet, omtanke och lust. Arbetet med organisa-
tionskulturen ska ge hög effektivitet och ett tydligt 
fokus på dem vi är till för. 

Vi har kommit en bit på väg att bli en organisation. 
Under 2015 startade ett arbete med att samla alla 
Ale kommuns chefer får en tvådagars konferens 
med temat gemensam organisation. De månatliga 
chefsmötena och de gemensamma ledarutbildning-
arna, nu senast ledarutveckling för verksamhetsche-
ferna, är andra pusselbitar till en gemensam organi-
sation. Under de kommande åren ska detta arbete 

att de arbetar i Ale kommun.

6.2 HÄLSA

Sverige har en negativ utveckling då det kommer till 
ohälsotal. Frisktalen i Ale ska öka och målsättningen 
är att sjuktalen ska ligga lägre än genomsnittet inom 
GR. För att detta ska bli möjligt ska nya arbetssätt 
kring friskvård arbetas fram. Ett aktivt arbete ihop 
med företagshälsovården och andra aktörer ska 

ska göras för de grupper och individer med hög 
sjukfrånvaro. 
 
6.3 INSPIRERANDE LEDARSKAP  

SKAPAR ENGAGEMANG 

Våra chefer ska vara tydliga, trygga 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. 
 
I Ale kommun tar chefer ansvar för att utveckla 
arbetsmiljön, medarbetarskapet, verksamheten och 
kommunen som helhet. För att skapa ett gemen-
samt, framgångsrikt handlande i verksamheten ska 
chefen också vara ledare.  
 
Chefskapet är en funktion som är tydlig i uppdrag, 
ansvar och befogenheter. Ledarskapet innebär att 
bygga upp och utveckla relationer. Som chef och 
ledare balanserar du relations- och uppgiftsoriente-

-
nen förtydligar detta och är en grund för de ledar-
utbildningar som sker i kommunen och vid 
chefsrekryteringar. 
 

-
rats under 2014, med ledarprogram för verksam-
hetscheferna, mentorer för nya chefer, utökning av 
den centrala chefsintroduktionen och individuell 
ledarcoachning. 
 
Samarbetet med GR och Framtidens ledare ska 
fortsatta och utvecklas. 
 
6.4 KONKURRENSKRAFTIG LÖNEBILDNING  

Lönebildningen ska fungera som ett styrmedel 
bland annat med hjälp av en individuell, jämställd 
och differentierad lönesättning. Den ska stimulera 
till utveckling av kommunens verksamhet samt 
trygga personalförsörjningen. Kommunen ska 
aktivet arbeta med att få bort all form med ojäm-
ställdhet kring lönebildningen. 
 
 

Personalpolitik
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6.5 ATTRAKTIVITET OCH  

KOMPETENSFÖRSÖRJNING  

Professionella medarbetare är en förutsättning för 
att vi ska fullgöra våra uppdrag. Vi ska ha en pro-

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 ar-
betsgivare. 
 
 
Ett aktivt arbeta med Ales arbetsgivarvarumärke, 
där vi skapar en rödtråd i vår kommunikation och 

Ale och oss som arbetsgivare. Den starkaste re-
klambäraren är de som arbetar i kommunen. 
 
Fler medarbetare att rekommendera Ale kommun 
som arbetsgivare. Utifrån den aspekten är det även 
viktigt med möjligheten till karriärsutveckling. 
Den intern rekrytering till chefstjänster ökar suc-
cessivt och ska så fortsätta. Sedan 2014 har Ale ett 
antal medarbetare med i varje omgång av GRs 
orienteringsprogram ”Jag vill bli chef”

 
6.6 JÄMSTÄLLDHET  

Utvecklingen av möjligheten till önskad tjänstgö-
ringsgrad är viktigt för att medarbetarna ska kunna 

-
de över sin arbetssituation. 
 
Andelen heltidsanställda ska öka inom Ale kom-
mun. Målet är att 85% av kommunens anställda år 
2018 ska vara heltidsanställda. För att det ska bli 
möjligt måste ett nära samarbete med verksam-
heten och de fackliga parterna ske. 
 
Arbetskläder för alla yrkesgrupper som har behov 
av detta är också en del av en god arbetsmiljö och 

 
 
6.7 PRIORITERADE MÅTT 

•  Målet är att 85% av kommunens anställda år 
2018 ska vara heltidsanställda.  
Målsättningen 2016 är 81 %

•  Målet är att hälsan bland våra medarbetare skall 
vara bättre än genomsnittet i GR för 2016 är mål-
sättningen att det samlade sjuktalet skall vara 7,6 %  
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7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS 

Verksamhetsplanen 2016–2019 bygger på en  
oförändrad skattesats på 21:87 kr.

7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE 

SKL:s skatteprognos för åren 2015-2019 enligt 
cirkulär 15:15 (2015-04-29) framgår av nedanstå-
ende tabell. Prognosen för 2016 är baserad på att 
Ale kommun har 27 989 invånare 2014-11-01. I 
kostnadsutjämningen får Ale kommun en sänk-

ning av avgiften med 10 kr/invånare mellan 2015 
och 2016 vilket innebär en minskning av kost-
nadsutjämningsavgiften med 0,1 Mkr. Prognosen 
är beräknad enligt det nuvarande utjämnings-
systemet. 

Prognosen för LSS-utjämningen visar en  
förbättring på 5,2 Mkr.

Enligt prognosen kommer Ale kommun att betala 5,8 Mkr till kostnadsutjämningssystemet vilket är en 
minskning med 0,1 Mkr i förhållande till 2015.

Budget 2016 och plan 2017–2019 

7.3 KOSTNADSUTJÄMNING 2016

Verksamhet 

Ale Riket Kr/inv Mkr Kr/inv Mkr
Förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg

8 547 7 320 1 227 34,8 Bidrag 1 031 29,1

Förskoleklass och grundskola 11 483 9 945 1 538 43,6 Bidrag 1 582 44,6
Gymnasieskola 4 396 3 696 700 19,8 Bidrag 861 24,3
Individ- och familjeomsorg 2 927 3 695 -768 -21,8 Avgift -769 -21,7
Barn o ungdomar med utländsk 
bakgrund

82 114 -32 -0,9 Avgift -32 -0,9

Äldreomsorg 7 445 9 853 -2 408 -68,2 Avgift -2 388 -67,3
Befolkningsförändringar 12 101 -89 -2,5 Avgift -127 -3,6
Bebyggelsestruktur -13 217 -230 -6,5 Avgift -232 -6,5
Löner -214 0 -214 -6,1 Avgift -209 -5,9
Kollektivtrafik 1 068 993 75 2,1 Bidrag 72 2,0
Summa 35 733 35 934 -201 -5,8 -211 -5,9

Standardkostnad
, kr/inv. 2016

Utjämning för Ale 
2016

Utjämning för Ale 
2015

*) Helårsprognos 2015-04-29, Cirk 15:15
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7.4 RESULTATRÄKNING

7.5 BALANSRÄKNING

*) Helårsprognos 2015, redovisad per 2015-04-30
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7.6 KASSAFLÖDESANALYS
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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 kom-
munbidragen är kommunalskatten och den kom-

munalekonomiska utjämningen. Kommunbidragen 

SKL:s prisindex och befolkningsprognosens voly-
mer för utbildningsnämnd. 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 
2015-04-30. 

-
rade under kommunstyrelsen och kommer att 
fördelas ut till nämnderna när löneavtalen för 
2016 är klara. Det innebär att budgetramarna för 
respektive nämnd kommer att revideras när de 
lokala löneavtalen för 2016 är klara. 

•  Personalomkostnadspåslaget är räknat på  
38,46 procent. 

•  Vid beräkning av kapitalkostnader har en intern-
ränta på 2,4 procent använts. 

•  För år 2016 är internhyran 299,0 kr/m2 BRA och 
tomtyta för yttre skötsel och underhåll 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.

*) Reviderad ram efter beslut KS § 2014.254
**) I kommunstyrelsens ram ligger medel för löneökningar 2015 och 2016 
som kommer att fördelas till nämnderna när löneavtalen är klara.
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7.9 TAXOR OCH AVGIFTER 

Genomgång ska ske av samtliga taxor och avgifter 
som tillämpas. Nämndernas ambitioner när det gäller 

beslutas på kommunfullmäktiges möte i oktober.
 
De affärsdrivande verksamheterna inom samhälls-
byggnadsnämnden utgör särskilda balansräkningsen-
heter som tillgodoräknas och belastas sitt resultat 
genom reglering mot resultatutjämningsfonder. Be-
slut om resultatdisposition tas i respektive bokslut.

Enheterna svarar för sina anläggningstillgångar och 
sitt rörelsekapital. För förvärv av anläggningar ford-
ras medgivande av kommunfullmäktige.
 

Taxenivåerna beslutas av kommunfullmäktige. En-
heterna ska långsiktigt ha full kostnadstäckning 
inklusive kapitalkostnader och administrationsersätt-
ning. Därvid ska eventuella framtida återställnings-
kostnader eller stora underhållsbehov beaktas. I 
budgeten angivna totala investeringsramar för enhe-
terna disponeras av nämnd. 

7.10 VA-VERKSAMHETEN 

För att skapa en långsiktigt hållbar VA-försörjning 
har arbeten med förnyelse av VA-nätet fortsatt.
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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.
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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 
upprättas 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. 

8.2 NÄMNDSTRATEGISKA INVESTERINGAR

Investeringar av strategisk betydelse för nämndens 
verksamhet. Kalkyl ska upprättas och driftkostna-
der ska beräknas. Nämnden avgör om investering-

ökade kapital- eller driftskostnader inte utgår. 

8.3 ÅRSANSLAG

Årsanslaget är nämndernas behov av reinvestering-
ar i verksamheten. Användningen av årsanslaget är 

kompensation utgår inte för ökade kapital- eller 
driftkostnader.

8.4 ÖVRIGT

Behovsnämnden beslutar om och ansvarar för 
omfattning och förändringar av projektet. Utföran-
denämnden 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. Grundprin-
cipen är att beslutat investeringsanslag får tas i 
anspråk även efterföljande kalenderår om investe-
ringen 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 1 108,4 Mkr för åren 2016–2019. Investerings-

medel utan upplåningen måste öka kraftigt. Kom-
munen kommer dessutom att binda kapital i explo-

kostnaderna kommer att öka.

Investeringsplan 2016–2019
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INVESTERINGARNA FÖR ÅREN 2016–2019 FÖRESLÅS ENLIGT NEDANSTÅENDE TABELL:

155 000          220 000               100 500                  30 000
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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.  IT-avdelningens investeringsanslag för kom-
munens datadrift, lärardatorer samt elevdatorer, 
kommunövergripande 

4.  Upphandling av nytt ekonomi- och PA-system, 
kommunövergripande 

5.  Införande av e-arkiv, kommunövergripande 
6.  Åtgärda markföroreningar vid Surte skjutbana, 

kommunövergripande 
7.  Reinvesteringsanslag, årsanslag 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN,  

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 

8.  Utbyggnad av gång- och cykelnätet, kommun-
övergripande 

9.  Utbyte för elsäkerhet och minskad energianvänd-
ning, kommunövergripande 

-
vergripande

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

kommunövergripande 
13.  Belysning GC-väg, Kronogården till Starrkärr-

svägen, kommunövergripande 
14.  Nerläggning av kanalisation och schaktning, 

kommunövergripande 

utveckla GC-nätet, kommunövergripande 
16.  Åtgärder enligt antagna detaljplaner, kom-

munövergripande
17.  GC-bro över Hålldammsbäcken, kommunö-

vergripande
18.  Ny beläggning på åldrade gator och GC-vägar, 

nämndstrategiskt
19.  Reinvesteringsanslag, årsanslag

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN,  

FASTIGHET 

20.  Komplettering av larm och övervakningssys-
tem, kommunövergripande 

21.  Upprustning utemiljö på skol- och förskolegår-
dar, kommunövergripande 

22.  Installationer och anordningar enligt myndig-
hetskrav, kommunövergripande 

23.  Energisparåtgärder av byggnader, belysning 
och system, kommunövergripande 

24.  Reinvesteringsanslag, årsanslag 

OMSORGS- OCH  

ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

25.  Projektering av nytt äldreboende i Älvängen, 
kommunövergripande

26.  Nya boenden för funktionshindrade,  
kommunövergripande

27.  Reinvesteringsanslag, årsanslag

UTBILDNINGSNÄMNDEN

28.  Ny- och ombyggnad skolor/förskolor,  
kommunövergripande. 

29.  Inventarier ny-/ombyggnad skolor/förskolor, 
kommunövergripande 

30.  Reinvesteringsanslag. årsanslag 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

31.  Åtgärder vid Jennylund, kommunövergripande 
32.  Näridrottsplatser, kommunövergripande 
33.  Upprustning Älvängens Kulturhus,  

kommunövergripande 
34. Offentlig utsmyckning, kommunövergripande  
35. Reinvesteringsanslag, årsanslag

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN,  

AFFÄRSVERKSAMHETERNA

36.  Underhåll av VA-nätet enligt utbytesplan, 

38.  Reinvesteringsanslag för renhållning,  
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Exploateringsplan 2016–2019
De större bostadsexploateringar som kommer att 
pågå under perioden 2016-2019 är Kronogården i 
Älvängen, cirka 400 bostäder, Keillers damm i Surte, 
cirka 120 bostäder och Folketshusvägen/Mossvägen i 
Nol, cirka 180 bostäder. Även Stenkil (södra Backa) 
beräknas komma igång. Området rymmer cirka 550 
bostäder.  

I Alafors har Solgården påbörjats, cirka 55 bostäder. 
Andra mellanstora exploateringar som beräknas 
komma igång är Skårdalsvägen i Bohus, cirka 40 
bostäder, Nödinge 5:40 och 5:99, cirka 40 bostäder, 
Kärrvägen i Nol, cirka 30 bostäder, Sjövallavägen/
Rishedsvägen i Alafors, cirka 80 bostäder, Änggatan i 
Älvängen, cirka 75 bostäder, Gustavas plats i Älväng-
en, cirka 50 bostäder, och Paradisområdet i Älvängen, 

cirka 130 bostäder. I Surte planläggs även Brattåsber-
get med ca 60 bostäder. För att nå målen om tillväxt 
måste även områden med redan antagna detaljplaner 
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 centru-
mutveckling inom projektet Utveckla Ale. Vidare kan 
Nol 2:448 (Tudorområdet) komma igång. Även bygg-
nation i de mindre orterna måste komplettera utveck-
lingen 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.
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Mark för verksamheter i Ale kommun
Programmet innehåller Ale kommuns målsättningar 
för verksamhetsmark och redovisar planerad verk-
samhetsmark för perioden 2012 – 2016. Programmet 
ska ligga till grund för nämndernas planering för 
respektive verksamhet samt för dialog med markna-
den. Programmet medför ekonomiska konsekvenser 
för kommunen genom behov av utbyggd infrastruk-

-
fällen och ökade skatteintäkter. Med ett starkt utbud 
av verksamheter i form av arbetsplatser och service 

handla på hemmaplan. Detta minskar miljöbelast-
ningen och ger förutsättningar för ett bekvämt och 
attraktivt liv i Ale. Det ska vara lätt att leva i Ale.

Nedanstående tabell redovisar en sammanställning av 
möjlig verksamhetsmark för Ale kommun under åren 
2012 – 2016. Marken som redovisas ska vara försälj-
ningsklar med utbyggda vägar och VA-ledningar 
fram till området. Arealerna redovisas i hektar.
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Anteckningar:
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