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För att åstadkomma en förändring måste man ve-
ta i vilken riktning man ska gå. I Ale bedrevs un-
der 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 sam-
ma riktning skapar detta en stark kraft. En vision 
kan gärna vara djärv och den ska skapa engage-
mang. Visionen ska också vara lätt att kommuni-
cera vilket leder till att alla kan ta till sig inne-
börden 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 vär-
nar 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, samarbete 
och energi skapar vi en levande kommun för både 
invånare och företagare. Vi ger Aleborna livskvali-
tet 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 strategi-
karta 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 riktlin-
jer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning på både kort och lång sikt såväl för 
ekonomin som för verksamheten. Kravet på god 
ekonomisk hushållning är överordnat balanskra-
vet, det vill säga att intäkterna ska överstiga kost-
naderna. Detta innebär att det inte är tillräckligt 
att i resultatet uppnå balanskravet, utan för att 
kravet på en god ekonomisk hushållning ska vara 
uppfyllt bör resultatet ligga på en nivå som realt 
sett konsoliderar ekonomin på kort och lång sikt.

Kommuninvests har utrett vad som krävs för en 
bärkraftig kommunstruktur på sikt. Slutsatserna 
för den ekonomiska bärkraften är att:

•  Flertalet kommuner har inte någon tydlig upp-
fattning om hur de demografi ska förändringarna 
ändrar kommunernas förutsättningar på längre 

sikt. Kommunallagen behöver därför förtydliga 
vad som menas med God ekonomisk hushållning.

•  Kommunallagens krav på en balanserad ekonomi 
innebär i praktiken att kommuner i tillväxtregio-
ner behöver ha ett resultat på 3-5 procent som 
andel av skatteintäkter och statsbidrag.

•  Regler och mekanismer för hur kommuner hante-
rar återkommande negativa resultat behöver infö-
ras i kommunallagen.

2.2 FINANSIELLA MÅL 
För att säkerställa de fi nansiella målen är det redo-
visade resultatet minst 4 procent av verksamhetens 
nettokostnader över tid. 

•  Soliditet exklusive ansvarsförbindelse ska vara 
minst 40 procent.

•  Soliditeten inklusive ansvarsförbindelse ska vara 
fortsatt positiv.

•  Låneskuld, pensionsskuld inklusive ansvarsför-
bindelse 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 där-
med de fi nansiella förutsättningarna och ramarna 
för den verksamhet som kommunen bedriver.

Förutsättningar och omvärldsbevakning 

Finansiella jämförelsetal Utfall Utfall Budget Prognos* Budget Prognos Prognos
2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019

Resultat (Mkr) 44,0 41,2 2,5 30,0 65,0 67,0
Nettokostnadsandel (%) 96,6% 97,2% 99,8% 98,2% 96,2% 96,2%
Nettokostnad (Mkr) 1 384,4 1 444,8 1 556,3 1 594,9 1 616,6 1 672,7
Nettokostnad per invånare (kr) 48 707 50 059 53 062 52 876 52 108 52 269
- "- Procentuell ökning (%) 3,3% 2,8% 3,1% -0,3% -1,5% 0,3%
Anläggningstillgångar per invånare (kr) 35 137 44 643 47 557 58 092 66 244 74 302
Extern låneskuld (Mkr) 122,0 230,0 582,1 661,2 899,1 1 154,8
Låneskuld per invånare (kr) 4 292 7 969 19 848 21 920 28 981 36 084
Låneskuld per invånare (inkl. borgen och 
pensionsskuld)(kr) 50 874 47 043 56 329 55 498 63 471 69 520
Soliditet (exkl. ansvarsförbindelse, %) 59,7% 53,7% 44,7% 42,8% 40,0% 37,6%
Soliditet (inkl. ansvarsförbindelse, %) 4,8% 24,3% 3,7% 14,3% 18,3% 16,2%
Självfi nansieringsgrad 80,0% 39,0% 29,2% 39,9% 42,0% 42,0%

Invånare (antal) 28 423 28 862 29 330 30 163 31 024 32 002

*) Helårsprognos 2016, redovisad per 2016-04-30
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2.3 EKONOMISK ÖVERSIKT 

2.3.1 SVENSK EKONOMI
SKL:s cirkulär 16:17 daterat 2016-04-28 anger 
budgetförutsättningar för åren 2016–2019. Där 
anges att den svenska ekonomin utvecklades 
mycket starkt 2015 med en ökning av BNP på 
närmare 4 procent. Framöver beräknas tillväxten 
bli något lägre och BNP väntas 2016 öka med 
omkring 3 procent. 

Enligt den senaste befolkningsprognosen från 
SCB växer inte befolkningen lika mycket som 
enligt den tidigare prognosen. Förändringen i 
befolkningsprognosen har resulterat i en något 
svagare bedömning av den ekonomiska utveck-
lingen.

2.3.2 SKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG  
FÖR ALE 2017
Beräkningen av kommunalskatt och generella stats-
bidrag innebär att förändringen av skatteprognosen 
för 2016 och 2017 blir 66,5 Mkr enligt SKL:s prog-
nos 16:17. Den preliminära fördelningen av de avise-
rade 10 miljarderna avseende flyktingsituationen 
ingår inte i de ökade intäkterna, enligt den prelimi-
nära fördelningen blir det ca 12,5 Mkr för Ale.

2.3.3 PENSIONSÅTAGANDEN
Kommunen har stora pensionsåtaganden. Enligt 
pensionsprognosen nedan från KPA kommer kost-
naderna att öka de kommande åren. Förändringar-
na sker i en ojämn takt beroende på vilka antagan-
den som ligger till grund för prognosen. Prognosen 
är baserad på befintlig personal och framtida vo-
lymökningar finns således inte med. Av tabellen 
kan man utläsa att kostnaden för pensioner från 
2016 till 2019 kommer att öka med 21,7 Mkr. Kom-
munstyrelsen bör redovisa en långtidsprognos för 
hur pensionsåtagandet minskar i framtiden.

2.3.4 ALE UTVECKLING DE KOMMANDE TIO ÅREN
2012 färdigställdes motorvägen och järnvägen ge-
nom Ale. Nya möjligheter till snabba transporter 
innebär att attraktionskraften stärks. 

Prisökningarna på bostäder går snabbt vilket inne-
bär att en större andel av planerad byggnation kom-
mer att genomföras. Antalet färdigställda bostäder 
skiljer sig stort från Västra Götalandsregionen och 
landet i stort. Utbyggnaden i Kronogården kommer 
att överträffa de ursprungliga planerna. Planerade 
350 bostäder kommer att bli cirka 500. 

Ambitionen är att öka tillväxttakten till 3,0 %. 
Tillväxten är effekten av beslut under en lång tid. 
Tillväxten de kommande fem åren beror på beslut 
tagna de senaste tio åren, varav några kommer att 
slutföras 2016 och 2017. De viktigaste besluten är 

planbesked, detaljplaner och markanvisningar.  
Vid 2017 års utgång beräknas summan av bygg-
klara byggrätter vara 3200. Beräkningar visar att 
bostadsproduktionen de kommande fem åren kan 
uppgå till 2021 bostäder. Den årliga tillväxttakten 
kan vara över 450 nya bostäder per år att jämföra 
med 278 som färdigställdes 2015.

Den snabbt ökade tillväxttakten innebär att  
Ale behöver öka investeringstakten i lokaler för 
äldreboenden, förskolor, skolor och bostäder för 
bland annat särskild service. Ale har antagit en  
lokalresursplan 2017 – 2026 för att förse den kom-
munala servicen med lokaler de kommande tio 
åren. Denna plan ligger till grund för beräknade in-
vesteringar under planperioden. En investerings-
takt som över tid ligger på 300 – 400 Mkr per år 
ställer nya krav på finansiering.

Pensionsskuld inkl. löneskatt Sammantagen nivåhöjning  
av kostnadernaBelopp i Mkr 2016 2017 2018 2019

Avgiftsbestämd ålderspension 46,1 48,3 50,4 52,8 6,7
Skuldförändring 2,7 2,6 8,7 10,0 7,3
Finansiell kostnad 1,0 3,0 4,7 5,2 4,2
Pensionsutbetalningar 30,0 30,3 32,0 33,5 3,5
Kostnad pensioner/år 79,8 84,2 95,8 101,5 21,7
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LUST ATT LÄRA I SKOLAN 
Skolan och en god utbildning är fortsatt Ales 
främsta prioritering. För att säkerställa hög kvali-
tet och likvärdighet i bedömningar behöver insat-
ser göras kring bedömning för de lägre åldrarna. 
För att Ale ska vara en attraktiv tillväxtkommun 
och kunna växa behöver vi ha attraktiva skolor, 
god kvalitet inom barnomsorgen och ett utbud 
som präglas av reellt infl ytande. Vår ambition att 
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. Fler nyanlända 
elever ställer högre krav på organisationen och 
utformningen av inkluderande lärmiljöer.

Vi vet genom forskning att elevers höga förvänt-
ningar på sina egna resultat är av stor vikt för ett 
positivt lärande. Varje elev ska utmanas att utveck-
la sina kunskaper så långt som möjligt utifrån sina 
förutsättningar. Samtidigt ser vi i Ale att lusten och 
nyfi kenheten att lära minskar ju äldre barnen blir.

Skolan lyckas inte fullt ut med att göra eleverna 
nyfi kna på att lära sig mer. En del i begreppet 
”Lust att lära” är just höga förväntningar på alla 
elever. Elevens kunskap kring sina egna mål och 
vad som krävs för att nå dessa är av stor vikt. En 
gemensam syn på vad höga förväntningar egentli-
gen innebär behöver fi nnas. För att nå goda resul-
tat är det viktigt med systematisk kompetensut-
veckling av skolans personal. Då ett ökat fokus på 
kollegialt lärande är en framgångsfaktor ska mål 
och mätetal för detta tas fram.

Tillit är en avgörande faktor för långsiktigt bra 
studieresultat. Genom satsningar på det pedagogis-
ka 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 förutsätt-
ningar för detta. För ett par år sedan påbörjades ett 

arbete för att förbättra den psykosociala arbetsmil-
jön. Det är mycket viktigt att det arbetet fortgår och 
att man i dialog kommer vidare i arbetet.

Introduktionsprogrammet, IM, är en möjlighet för 
de elever som inte på sitt första försök kom in på 
ett nationellt gymnasieprogram. Mål för hur länge 
elever läser på IM ska tas fram.
 
TILLVÄXT 
För att kunna bibehålla och utveckla servicen i vår 
kommun behöver vi bli fl er Alebor. Vi ser framför 
oss en betydligt högre tillväxt än vad vi tidigare har 
prognosticerat. Eftersom bostadsbristen är en av 
våra största utmaningar ökar vi målsättningen till 
att växa med tre procent årligen. Vi måste därför 
utöka planberedskap och resurser för lokalförsörj-
ning. Vi måste även säkerställa att vi når upp till 
lagkraven gällande behovet av bostäder för nyanlän-
da. Prioriterat är att växa i de centrumnära lägena 
samtidigt som styckebyggnation i utomplanlägen 
ska vara fullt möjligt. Utbyggnaden på landsbygden 
sker i huvudsak utmed de stora trafi kstråken. En 
förutsättning för att fortsätta utveckla de nära han-
delsmöjligheterna 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 samhälls-
funktioner som förskolor, skolor och boenden för 
äldre. Fler boende i centrum ger ett bättre underlag 
för olika typer av centrumverksamhet och ett bättre 
utnyttjande av kollektivtrafi ken.

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 
våra orter. Särskilt hyresrätter ska fi nnas med där 
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.

Inriktningsdokument från 
Socialdemokraterna, Aledemokraterna, 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet 2017
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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.

SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA
För att komma tillrätta med den höga ungdomsar-
betslösheten krävs mer aktiva åtgärder från kommu-
nens sida. Vi vill arbeta med en Nollvision för ung-
domsarbetslösheten.

Vi ska vara ett föredöme när det gäller att erbjuda 
praktikplatser och olika former av stödanställningar 
i den kommunala verksamheten. Feriearbetena för 
alla ungdomar ska fortsätta utvecklas i samverkan 
med näringslivet. Vi behöver också rusta människor 
bättre för att kunna ta de arbeten som växer fram 
genom satsningar på vuxenutbildning, både för 
unga och de som står långt från arbetsmarknaden, 
gärna i regional samverkan och i dialog med det 
lokala näringslivet. Vi ser ett särskilt behov av att 
fokusera på bristyrkesutbildningar. Här kan exem-
pelvis våra nyanländas kompetens tas tillvara.

Ett gott och nära samarbete mellan företagen, kom-
munen och samhällets aktörer för arbetsmarknads-
frågor ska ges hög prioritet i Ale. Ales befi ntliga 
företag är av stort värde. Vi ska medverka till att öka 
möjligheterna för dem att utvecklas och växa samti-
digt som vi ska arbeta för att attrahera fl er företag 
till vår kommun. Vi vill att fl er Alebor även ser eget 
företagande som en källa till försörjning och väl-
komnar därmed ett ökat fokus på nyföretagande. Vi 
ska alltid stå beredda med mark för nya etableringar. 
Nya verksamhetsområden ska öppnas, iordningstäl-
las 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. 
Våra verksamheter ska vara fl exibla i förhållande till 
olika invånares förutsättningar och ständigt arbeta 
för att förenkla människors vardag. Det kan exem-
pelvis innebära att själv styra över innehållet i bevil-
jad hemtjänsttid eller att som förälder kunna få 
tillgång till barnomsorg även kvällar, nätter och 
helger. Ett nytt kommunhus i Nödinge ger bättre 
kommunal service för boende och företagare i Ale 
kommun och arbetet med detta ska vara i fokus 
2017.

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 prioriterat är en framgångsrik 
integration av våra nyanlända Alebor.

I takt med att vi blir fl er måste olika typer av boen-
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 trivas med sin vardag. Äldreomsor-
gen, hemtjänsten, funktionshinderomsorgen och 
förskolan är verksamheter där kontinuitet och trygg-
het är viktigt för att alla som fi nns i verksamheten 
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.

9
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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. I 
befi ntliga byggnader ska vi ha ökat fokus på energi-
effektivisering. Exempelvis bör solenergiteknik 
övervägas i större utsträckning.

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 
för framtiden. Kollektivtrafi kens totala omläggning 
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.

AKTIV FRITID
De ideella föreningarna utför dagligen ett viktigt 
arbete i vår kommun. Det är därför viktigt att fort-
sätta stödja och underlätta detta. Föreningarna har 
stor betydelse för de olika orterna och för den enskil-
da individen. Inte minst inom det viktiga arbetet att 
skapa en rik fritid för våra ungdomar. Jämställdhets- 
och integrationsperspektivet skall vara styrande när 
kommunala investeringar och bidragsnivåer beslutas. 
Vi prioriterar särskilt att fl ickidrotten ska nå samma 
omfattning som pojkidrotten i vår kommun.

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. Vi vill lägga fokus på utvecklingen 
av Ale Kultturrum och därigenom skapa ett funge-
rande aktivitetshus till gagn för kultur- och fören-
ingslivet i Ale.

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 
Ale kommun erbjuder de fl esta av de verktyg för 
påverkan och infl ytande som fi nns i den kommuna-
la världen. Trots det upplever inte Aleborna att 
deras möjligheter till delaktighet är tillräckligt stora. 
Medborgardialog som arbetsverktyg ska införas och 
vara ett naturligt inslag i våra verksamheter. En bra 
dialog med våra nyanlända medborgare är viktig för 
att ta tillvara på den positiva kraft våra nya Alebor 
för med sig.

Vi ser att svårigheter att rekrytera personal inom en 
rad yrkesområden ökar. Vi ser därmed ett ökat 
behov av strategisk kompetensförsörjning.

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 lika behandling 
är självklarheter som trots det kräver en ständig 
fokusering och uppföljning för att nå fram till en 
situation där alla Alebor behandlas lika, oavsett 
förutsättningar. Ales arbete med integrationsfrågor 
behöver stärkas.

Utvecklingen av möjligheten till önskad tjänstgö-
ringsgrad är viktigt för att medarbetarna ska kunna 
leva på sin lön och känna delaktighet och infl ytande 
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 prio-
riterat för att nå målet om delaktiga och stolta medar-
betare. Arbetskläder för alla yrkesgrupper som har 
behov av detta är också en del av en god arbetsmiljö. 
Nya modeller för friskvård för att komma tillrätta 
med höga sjukskrivningstal måste prövas.

ingslivet i Ale.

av Ale Kultturrum och därigenom skapa ett funge-
rande aktivitetshus till gagn för kultur- och fören-
ingslivet i Ale.ingslivet i Ale.ingslivet i Ale.ingslivet i Ale.ingslivet i Ale.
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4.1 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 
1980-talet och fi ck stor genomslagskraft i 1990-ta-
lets fi nanskris. Arbetssättet med New public ma-
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.

Mellan politik och förvaltning fi nns en arbets-
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 
infl ytande över beslut som påverkar den egna 
vardagen vill också medarbetarna, i ökande om-
fattning, kunna utnyttja sin kreativitet och sitt 
engagemang för att kunna leverera resultat i sitt 
arbete.

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 fi nns 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 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 ge-
mensam modell 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 via lagar och förordningar styrs huvud-
sakligen genom att verksamheterna redovisar 
kvalitetsindikatorer samt att systematiskt kvali-
tetsarbete bedrivs i enlighet med de regleringar 
som gäller för respektive verksamhet. För de 
verksamheter som inte regleras via exempelvis 
skollag eller socialtjänstlag ska systematiskt kvali-
tetsarbetet bedrivas exempelvis i enlighet med 
kvalitetshjulet.

Ledning och styrning
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4.2 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 målsätt-
ningar identifierats som ska fokusera och tydlig-
göra arbetet med förverkligandet fram till 2025. 

Principerna är att de sex strategiska målsättning-
arna inom kund-/brukarperspektivet är ledande. 
Övriga tolv målsättningar ska stödja dessa mål-
sättningar. För varje målsättning har målvärden 
för 2018 att definieras samt aktiviteter startas för 
att göra det troligt att önskvärda resultat uppnås. 

Uppföljning kommer att ske varje månad för att 
följa upp progressen i samtliga strategiska mål-
sättningar. Efterhand kommer till kommunstyrel-
sen månadsvis avrapportering ske hur arbetet går. 
Strukturen framgår av strategikartan nedan.
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4.3 BUFFERT/UTVECKLINGSRESERV PÅ 
SEKTORS-/VERKSAMHETSNIVÅ 
En budget beskriver den verksamhet som i förväg 
planeras utifrån ett antal antaganden. Det är sällan 
alla dessa antaganden 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. Mål-
sättningen är att beloppet vid årets slut ska vara 
använt.

4.4 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 
delegationer. Om situationen uppstår att de giv-
na 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 nämn-
dens 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-/arbetsutskotts-
behandlade innan de beslutas i kommunstyrel-
sen.

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

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 ekonomis-
ka utveckling ska månadsvis dels ges en samlad 
bedömning 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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4.5 BUDGETPROCESS, TIDPLAN FÖR  
BUDGETARBETE 2017
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 2017. 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 verksamheter
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Årsrapport
2016

Inriktnings-
dokument 2018

Budgetbeslut
2018 Budgetbeslut

2018

Ale i världen
Omvärldsanalys

2017
Inriktnings-

dokument 2018

Lokal resursplan
2019 - 2028

Årsrapport
2016
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med

Kommunala
företag

Månadsvis uppfölj.
Verksamhet + ekonomi

Månadsvis uppfölj.
Verksamhet + ekonomi

Månadsvis uppfölj.
Verksamhet + ekonomi

Inriktnings-
dokument 2018

Månadsvis uppfölj.
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Månadsvis uppfölj.
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Lokalbehov
2019-2028

Månadsvis uppfölj.
Verksamhet + ekonomi

Månadsvis uppfölj.
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Månadsvis uppfölj.
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Månadsvis uppfölj.
Verksamhet + ekonomi

Månadsvis uppfölj.
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Internkontroll-
plan 2018

Nämnd

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige 
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rapport
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rapport
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Uppföljnings-
rapport

april

Uppföljnings-
Rapport

april

Uppföljnings-
Rapport

april
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4.6 ARBETSSÄTT
Efter KF:s budgetbeslut i juni har nämnderna tiden 
fram till den 31 oktober på sig att utforma sina 
detaljbudgetar för 2017 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 2016 
års bokslut kommer beslut att tas om överföringar 
av ej förbrukade investeringsmedel från 2016 till 
2017.

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

Nämnderna får i uppdrag att senast till den 31 okto-
ber 2016 besluta om nämndbudget för 2017 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 effek-
tiviseringar och omstruktureringar. De ekonomiska 
framtidsutsikterna med krav på utbyggd och för-
bättrad kommunal service, stigande pensionskost-
nader och osäkerhet om den ekonomiska tillväxten 
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 volym- och 
kostnadsförändringar inom tilldelade ekonomiska 
ramar. Nämnderna ska redovisa vilka verksamhets-
förändringar och eventuella väsentliga ompriorite-
ringar som kommer att genomföras. Även förslag 
till förändringar under planperioden på grund av 
investeringar och volymförändringar i brukargrup-
perna ska redovisas.
 

4.7 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-
ligt samt att det ska finnas ett klart samband mellan 
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.
Varje nämnd ska upprätta en detaljbudget och en 
nämndplan för 2017, med beaktande av reglerna för 
en god ekonomisk hushållning. Nämnderna har 
ansvar för att bedriva verksamhet enligt av kom-
munfullmäktige givna mål och riktlinjer samt enligt 
gällande lagstiftning, nationella mål och övriga 
styrdokument, allt inom av kommunfullmäktige 
tilldelat kommunbidrag eller avgiftsutrymme. 

För att göra ansvar och befogenheter tydliga samt få 
en smidig administrativ hantering har nedanstående 
regler för styrning av nämnder utarbetats. Nedanstå-
ende regler gäller 2017.

4.7.1 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 budgetomslut-
ning 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 pågåen-
de verksamhetsår.
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•  Nämnderna ska upprätta nämndplaner där verk-
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 i 
samband med årsredovisningen.

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

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

till kommande år prövas och beslutas av kom-
munfullmäktige varvid hänsyn tas till om målen 
är uppfyllda.

4.7.3 STYRNING MOT HÅLLBAR UTVECKLING
•  Förvaltningen genomför 2016 en social och 

ekologisk kartläggning för att hitta rätt mått- och 
målvärden för styrning mot hållbar utveckling. 
Arbetet sker delvis tillsammans med polisen och 
Västra götalandsregionen som är viktiga samar-
betspartners inom det sociala området. Målsätt-
ningen är att verksamhetsplan och budget 2018 
och framåt ska vara mer balanserad avseende 
hållbarhetens tre dimensioner.

ning av internkontrollplanerna ska bifogas bud-
getuppföljningarna till kommunfullmäktige i 
samband med årsredovisningen.

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

Västra götalandsregionen som är viktiga samar-
betspartners inom det sociala området. Målsätt-
ningen är att verksamhetsplan och budget 2018 
och framåt ska vara mer balanserad avseende 
hållbarhetens tre dimensioner.

av viss verksamhet under löpande verksamhetsår.
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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. Utöver nämnderna i bilden ovan finns 
också överförmyndarnämnden, revisionsnämn-
den, jävsnämnden samt valnämnden.

•  Varje nämnd har till sin hjälp ett eller flera ut-
skott. Utskottens uppgift är att fatta beslut i 
ärenden som nämnden har delegerat och svara 
för politisk beredning av de ärenden som ska 
avgöras i nämnden. Nämnderna stöds av en 
sammanhållen tjänstemannaorganisation i Ale 
kommun. Förvaltningen är uppdelad i fyra olika 
sektorer. Verksamheten leds av sektorchef med 
verksamhetschefer/avdelningschefer på nästa 
nivå.
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Kommunfullmäktige beslutar om prioriterade stra-
tegiska målsättningar gemensamma för hela orga-
nisationen. Det är allas ansvar att bidra till att må-
len nås. Beroende på placering i organisationen kan 
bidraget vara mer eller mindre kort eller långsik-
tigt. Av särskild vikt är att nämnder och sektorer 
samverkar gränsöverskridande så att ingen individ 
förloras under arbetets gång.

Utgångspunkten är inriktningsdokumentet för 
2017. Till målsättningen kopplas mått som enligt 
principen SMART1 anger ambitionsnivån på kort 
och lång sikt. 

Nämnderna ska därefter bryta ner de gemensamma 
målsättningarna till målsättningar inom sitt an-
svarsområde och eventuellt komplettera med upp-
drag till förvaltningen/sektorn. Nämnden ansvarar 
för att uppdrag inom respektive område formuleras 
i respektive nämndplan. 

6.1 LUST ATT LÄRA
Goda resultat i skolan där var och en utnyttjar sin 
fulla potential och skapar valmöjlighet för individen 
leder till ökade livschanser, ökad delaktighet i sam-
hället och innanförskap. Resultatet blir samhälls-
medborgare som bidrar till en hållbar utveckling, 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Goda skolresul-
tat är en viktig social bestämningsfaktor och bidrar 
därmed också till en förbättrad folkhälsa.

Möjligheten för alla barn, elever och ungdomar att 
nå sin fulla potential  är Ales mest  prioriterade 
målsättning.  Skolresultaten när elever slutar årskurs 
9 i Ale är relativt låga i jämförelse med andra lik-
nande kommuner. Våra ungdomar har därmed inte 
samma möjligheter som kamrater i andra kommu-
ner.  Många bra initiativ har tagits de senaste åren 
och vi ser nu en positiv förändring av resultaten för 
de yngre eleverna. Att arbeta systematiskt och lång-
siktigt är avgörande för den fortsatta utvecklingen 
av skolorna i Ale. Utvecklings- och kvalitetsarbetet 
måste därför vara väl fokuserat, långsiktigt, struktu-
rerat, kontinuerligt och uthålligt. En viktig del i 
arbetet är förbättrade analyser för att identifiera 
vilka åtgärder som behöver sättas in för att förbätt-
ra resultaten. Likvärdighet i bedömningar för alla 
årskurser är viktigt för att säkerställa hög kvalitet. 
Inom skolans område liksom i verksamheten i stort 
är det självklart att arbeta med evidensbaserade 
metoder och forskningsanknutet arbetssätt. 

1)  SMART står för, Specifikt, Mätbart, Accepterat, Relevant och Tidsatt

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 kommunens 
resursfördelningsmodell fångar de strukturella 
skillnaderna mellan förskolor och skolor och att det 
sker en kontinuerlig uppföljning av hur socioekono-
miska tilläggsresurser används. För de skolor som 
är i stort behov av resultatutveckling krävs ett riktat 
utvecklingsarbete. Ytterligare två viktiga områden 
att hantera för likvärdighet 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 pedagoger arbetar på de skolor och 
förskolor där de bäst behövs. Kompetensutveckling 
sker genom väl beprövade och vetenskapliga meto-
der utifrån de behov som finns för att utveckla 
verksamheten, och i en riktning där barn, elever 
och pedagoger har höga förväntningar på sig själva 
och varandra. 

Utvecklingen av det pedagogiska ledarskapet och ett 
systematiskt kvalitetsarbete bidrar till en bättre ar-
betsmiljö för både personal och elever. Det arbete 
som har påbörjats för att förbättra  den psyko sociala 
arbetsmiljön under de senaste två åren ska fortsätta 
att utvecklas i riktning med begreppen organisatorisk 
och social arbetsmiljö i den nya arbetsmiljölagen.

För att nå målen inom skolans område är gränsö-
verskridande samverkan viktigt. Genom samverkan 
förbättrar vi bland annat arbetet med tidiga sam-
ordnade insatser. Samverkan mellan skola/skol-
barnsomsorg och föreningsliv skapar goda förut-
sättningar för en aktiv fritid och en utveckling av 
föreningslivet.

6.1.1. PRIORITERADE MÅTT
•  Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesförbe-

redande program ska öka. Målet för 2018 är 
90%. För 2017 är målvärdet 87%.

•  Andel elever som nått målen i alla ämnen ska 
öka. Målet för 2018 är 81 %. För 2017 är målvär-
det 76%.

•  Andelen elever i årskurs 8 som känner önskan att 
lära sig mer ska öka. Målet för 2018 är 55 %. För 
2017 är målvärdet 48%. 

Prioriterade strategiska målsättningar
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6.2 TILLVÄXT 
En ökad nybyggnadstakt ska ge en över tid stabil 
befolkningstillväxt. Attraktivt och mer varierat 
boende för alla åldrar, nära kollektivtrafik och be-
fintliga huvudstråk. En komplettering av de boende-
former som i dag saknas skapar förutsättningar för 
en jämnare demografisk profil. Befolkningstillväx-
ten ska ge förutsättningar för att behålla och håll-
bart utveckla service som förskolor, skolor, kollek-
tivtrafik, handel, kulturutbud och föreningsliv.

I mitten på 2000 talet bestämde fullmäktige att sat-
sa på huvudorterna Älvängen och Nödinge. Detta 
arbete intensifieras nu med framtagandet av För-
djupade översiktsplaner (FÖP) för respektive ort. 
Utgångspunkterna för planerna är att orterna fram 
till 2030 ska fördubbla sin befolkning. De båda hu-
vudorterna ska på detta sätt vara motorer för till-
växt i övriga delar av kommunen.  Detaljplaner 
kommer att arbetas fram parallellt med FÖP-arbe-
tet för att vinna tid och underlätta att de långsikti-
ga målen nås.

Fokus på huvudorterna innebär inte stopp för byg-
gen på andra ställen i kommunen. Aktörer av olika 
storlek får driva utveckling utifrån sina specifika 
förutsättningar. 

6.2.1. PRIORITERAT MÅTT
•  Befolkningstillväxten ska årligen vara 3,0 %.    

6.3 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 nivån är det idag stark fokus på 
ungdomars arbetslöshet och det finns en förväntan 

att finna nya former för samarbete med alla de  
aktörer som är viktiga för att förbättra situationen 
för ungdomar. Särskilt samarbetet med Arbets-
förmedlingen och näringslivet är i fokus. Arbete  
och sysselsättning är primärt en nationell angelägen-
het. Samtidigt är det en av de viktigaste sociala 
bestämningsfaktorerna och avgörande för indivi-
dens livschanser. 

För att komma tillrätta med den höga ungdomsar-
betslösheten krävs mer aktiva åtgärder. Utgångs-
punkt är Nollvision för ungdomsarbetslöshet.
Kommunen ska vara ett föredöme när det gäller att 
erbjuda praktikplatser och olika former av stödan-
ställningar i den kommunala verksamheten och 
varje sektor i förvaltningen ska erbjuda sådana möj-
ligheter. Feriearbetena för alla ungdomar ska fortsät-
ta utvecklas i samverkan med näringslivet. Invånare 
behöver rustas bättre för att kunna ta de arbeten 
som växer fram genom satsningar på vuxenutbild-
ning, både för unga och dem som står långt från 
arbetsmarknaden, gärna i regional samverkan och i 
dialog med det lokala näringslivet. 

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. 

Ett gott och nära samarbete mellan företagen, kom-
munen och samhällets aktörer för arbetsmarknads-
frågor ska ges hög prioritet i Ale. Ales befintliga 
företag är av stort värde. Kommunen ska medverka 
till att öka möjligheterna för dem att utvecklas och 
växa samtidigt som fler attraheras till vår kommun. 
Fler Alebor ska se eget företagande som en källa till 
försörjning och ett ökat fokus på nyföretagande är 
därför viktigt. 

Kommunens fokus på det prioriterade måttet har 
medfört att fler individer har identifierats och påbör-
jat sin etablering på arbetsmarknaden. Konsekven-
sen har blivit en registrerad ökning av totala antalet. 
Målsättningen för 2018 ligger fast men utvecklings-
takten blir långsammare och målsättningen för 2017 
sätts därför på samma nivå som 2016. 

6.3.1. PRIORITERAT MÅTT
•  Andel arbetslösa och i program i åldern 18–24 år 

ska minska. Målet 2018 är att de ska vara 50 
personer. För 2017 är målvärdet 75.
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6.4 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.

Offentlig verksamhet har traditionellt organiserats 
mer utifrån organisationens inre förutsättningar och 
inte vilka effekter som ska uppnås i relation till invå-
nare och andra intressenter. Ale genomför med start 
2015 och med målgång 2018 en synvända inom det-
ta 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 kontak-
ten. Detta är bra för den enskilde men också bra för 
kommunen då det sparar mycket arbete. 

Alla verksamheter ska anstränga sig för att möta in-
vånarnas behov av flexibla lösningar. Visionens 
sammanfattning ”Lätt att leva” ska prägla mötet 
mellan verksamhet och invånare i vår kommun. 

6.4.1. PRIORITERADE MÅTT
•  Till mandatperiodens slut ska ett kontaktcenter, 

som vid första kontakten löser 70 procent av de 
ärenden som aktualiseras införas. För 2017 är 
målvärdet 70 procent.

•  Sammanvägt Nöjd kund index för alla våra 
verksamheter ska öka. 

 
6.5 VÄRNA LIVSMILJÖN
En god livsmiljö baseras på hållbarhetens tre di-
mensioner, ekonomisk, ekologisk och social håll-
barhet. Det betyder att vi har en hushållning i ba-
lans 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 att-
raktionskraft.

I Ale, både inom den geografiska ytan men också 
inom kommunens verksamheter förbrukar vi be-
tydligt mer resurser per generation än vad som är 
hållbart. Beräkningar visar att varje generation för-
brukar motsvarande fyra 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 visio-
nen. Arbetet har fram tills nu inte varit tydligt fo-
kuserat. Bildandet av utvecklingsavdelningen med 
fokus på hållbarhetens tre dimensioner är ett vik-
tigt 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.  
 
6.5.1. PRIORITERADE MÅTT 
•  Insamling av matavfall från hushållen sker delvis 

och ska öka under mandatperioden 2018 ska an-
delen matavfall från säck och kärlavfall som åter-
vinns genom biologisk behandling vara 40 %. 
För 2017 är målvärdet 35 %.

•  Kommunens bilar ska vara miljöbilar. Målsätt-
ningen är att 100 % är miljöbilar 2018. För 2017 
är målvärdet 98 %.

•  Andel ekologiska livsmedel ska öka. Målsätt-
nigen 2018 är att 45 % av livsmedlen ska vara 
ekologiska. För 2017 är målvärdet 40 %.

6.6 AKTIV FRITID
En aktiv fritid i närmiljön ger tillgång till naturliga 
mötesplatser för många typer av aktiviteter. Därför 
måste kommunens utbud av fritidsanläggningar ut-
vecklas, anpassas och kompletteras i takt med för-
eningarnas 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 
är att flickor och pojkar ges jämlika villkor och att 
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. 
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6.6.1. PRIORITERADE MÅTT
•  Andelen invånare som bedömer fritidsmöjlighe-

terna i Ale som bra, i enlighet med SCB:s region-
index fritidsmöjligheter ska öka. Målsättningen 
för 2018 är 65. Målvärdet för 2017 är 62. 

6.7 DELAKTIGA INVÅNARE OCH MEDARBETARE
I dagens samhälle är ökad delaktighet en del av in-
vånarnas förväntningar. Ökad delaktighet genom 
infl ytande i samhället och makten att påverka sin 
egen livssituation främjar hälsan. Delaktigheten 
måste vara verklig, det måste löna sig att dela med 
sig av sina synpunkter och förslag. Det krävs av or-
ganisationen att den har förmåga att tillmötesgå 
detta behov.

Stora förändringar har skett i de grundläggande 
värderingarna i Sverige de senaste trettio åren. Da-
gens svensk vill i mycket större utsträckning själv 
ha infl ytande över de beslut som är avgörande i 
vardagen. Ett ambitiöst arbete för att ta fram en 
policy för medborgardialog har inletts i samarbete 
med ett SKL projekt. Detta arbete behöver slutfö-
ras för att skapa en stabil grund för arbete med 
medborgardialog för såväl politiska som förvalt-
ningsfrågor. Inom samtliga verksamheter fi nns en 
stor efterfrågan på olika nivåer av dialog. 

Dialog bör användas i de fall det tillför kompetens 
till frågan eller förstärker förankringsarbetet. Poli-
cys och regler för medborgardialog som tydliggör 
förvaltningens roll i arbetet är viktiga. 

6.7.1. PRIORITERAT MÅTT
•  Andelen invånare som upplever att de har insyn 

och infl ytande över kommunens verksamhet ska 
öka. Målet 2017 är 47. Målsättningen 2018 är 50. 

6.8 SÄRSKILDA UPPDRAG TILL NÄMNDERNA
Under 2017 ska  nedanstående uppdrag särskilt pri-
oriteras i nämndernas arbete. Nämnderna ska ock-
så med utgångspunkt i inriktningsdokumentet vär-
dera om ytterligare uppdrag behöver formuleras till 
respektive sektor.

Uppdrag Ansvarig nämnd

Fokuserad satsning på det pedagogiska 
ledarskapet 

Utbildning

Mål för hur länge elever läser på IM 
ska tas fram

Utbildning

Planberedskapen ska ökas Samhällsbyggnad

Ökade resurser för lokalförsörjning inom 
internservice för att möta ökade lokalbehov

Kommunstyrelsen

Stärka kommunens varumärke och tydligare 
marknadsföring

Kommunstyrelsen

Erbjuda praktikplatser och olika former 
av stödanställningar i den kommunala 
verksamheten

Alla nämnder, samordnas av omsorg 
och arbetsmarknad

Feriearbete ska erbjudas alla ungdomar Omsorg och arbetsmarknad

Nya verksamhetsområden ska etableras Kommunstyrelsen

Plan för framgångsrik integration av våra 
nyanlända Alebor ska tas fram

Omsorg och arbetsmarknad

En Digital agenda för eff ektiv och gemensam 
användning av ny teknik inom alla 
nämndområden ska etableras

Kommunstyrelsen

Kollektivtrafi kens omläggning ska följas upp Kommunstyrelsen

Plan för att stärka fl ickidrotten med målet att 
nå samma omfattning som pojkidrotten

Kultur och fritid

Utveckla Ale Kultturrum till ett aktivitetshus 
för alla i Ale

Kultur och fritid i samverkan med 
utbildning och kommunstyrelse

Medborgardialog som arbetsverktyg ska 
införas och vara ett naturligt inslag i våra 
verksamheter

Alla nämnder

Plan för strategisk kompetensförsörjning inom 
varje sektor

Alla nämnder

Leda arbetet med heltidsprojekt Kommunstyrelsen

Pröva nya modeller för friskvård för att komma 
tillrätta med höga sjukskrivningstal 

Kommunstyrelsen

Dialog bör användas i de fall det tillför kompetens 
till frågan eller förstärker förankringsarbetet. Poli-
cys och regler för medborgardialog som tydliggör 

•  Andelen invånare som upplever att de har insyn 
och infl ytande över kommunens verksamhet ska 
öka. Målet 2017 är 47. Målsättningen 2018 är 50. 

6.8 SÄRSKILDA UPPDRAG TILL NÄMNDERNA
Under 2017 ska  nedanstående uppdrag särskilt pri-
oriteras i nämndernas arbete. Nämnderna ska ock-
så med utgångspunkt i inriktningsdokumentet vär-
dera om ytterligare uppdrag behöver formuleras till 

Pröva nya modeller för friskvård för att komma 
tillrätta med höga sjukskrivningstal 

Kommunstyrelsen
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7.1 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 som genomfördes 2015 
att 72 % av våra medarbetare uppger att de har stor 
arbetsglädje och att 90 % upplever sitt arbete som 
meningsfullt. Det är en god grund för en positiv ar-
betsmiljö. Utmaningarna varierar mellan sektorerna 
och hur kommunen arbetar med arbetsmiljön ser li-
te olika ut. För att nå framgång måste samspelet 
mellan arbetsmiljö, medarbetare och chef fungera. 
Andra förutsättningar är att förstå uppdrag och mål, 
faktiskt inflytande och delaktighet, att ha menings-
fulla arbetsuppgifter och att få bekräftelse. Det goda 
och framgångsrika medarbetarskapet bygger på att 
allas kunskap och kompetens tas till vara.

Vi ska arbeta för en positiv och gemensam organisa-
tionskultur, gemensamma värderingar och förhåll-
ningssätt ska prägla organisationen. Kulturen ska le-
da till att medarbetarna känner stolthet, omtanke 
och lust. Arbetet med organisationskulturen ska ge 
hög effektivitet och ett tydligt fokus på dem vi är till 
för. Det påbörjade arbetet med kulturmätning ska 
föras in som ett naturligt inslag i verksamhets- och 
enhetsplaner.

Vi har kommit en bit på väg att bli en organisation. 
De månatliga chefsmötena och de gemensamma le-
darutbildningarna för enhetschefer och verksam-
hetschefer, är pusselbitar till en gemensam organisa-
tion. Under de kommande åren ska detta arbete 
fortsätta så att fler medarbetare med stolthet säger 
att de arbetar i Ale kommun.

7.1 HÄLSA
Sverige har en negativ utveckling då det kommer till 
ohälsotal och i Ale är utvecklingen densamma. Det 
intensiva arbetet med sjukfrånvaron ska fortsätta och 
målet är att sjuktalen för 2017 ska vara lägre än talen 
för 2016 både de totala och korttid. Under 2016 in-
fördes ett uppföljningssystem för rehabilitering och 
synsättet att se varje individ präglar arbetet med att 
vända sjukfrånvarotalen. Det aktiva arbetet ihop med 
företagshälsovården och andra aktörer ska intensifie-
ras och nya satsningar på friskvård ska prövas. 

7.3 INSPIRERANDE LEDARSKAP  
SKAPAR ENGAGEMANG 
Våra chefer ska vara tydliga, trygga och modiga i 
sitt ledarskap, för att som ledare arbeta med att för-
enkla 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 organi-
sationen. Detta ger ökade förutsättningar för delak-
tiga och engagerade medarbetare och bättre resultat 
i verksamheten. 

Kommunens ”Ledarplattform” innefattande chef- 
och ledardefinitionen förtydligar uppdragen som 
chef och ledare och är grunden i kommunens le-
darutveckling.

I Ale kommun tar chefer ansvar för att utveckla ar-
betsmiljön, 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 led-
are balanserar du relations- och uppgiftsorientering. 

Ledarutvecklingen under 2017 präglas av program-
met för enhetscheferna, utöver detta program fort-
sätter  ledarprogram för verksamhetscheferna, 
mentorer för nya chefer, den centrala chefsintro-
duktionen individuell ledarcoachning och kun-
skapsutbildningar i arbetsmiljö, rekrytering, arbets-
rätt och rehabilitering.
 
7.4 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  
aktivt arbeta med att få bort all form med ojäm-
ställdhet kring lönebildningen. 
 
7.5 ATTRAKTIVITET OCH  
KOMPETENSFÖRSÖRJNING  
Professionella medarbetare är en förutsättning för 
att vi ska fullgöra våra uppdrag. Ale kommuns till-
växt ställer nya krav på organisationen och då blir 

Personalpolitik
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medarbetarnas kompetens avgörande för utveck-
lingen. Varje sektor ska fortlöpande arbeta med 
sektorns kompetensförsörjning i nära samarbete 
med HR.

Den framtagna process kring kompetensförsörj-
ningsplanerna ska stödja verksamheternas specifika 
behov av kompetens för att driva mot uppsatta 
mål, vilket omfattar rekrytering, karriärplanering, 
utveckling och utvärdering.

Ett aktivt arbeta med Ales arbetsgivarvarumärke, 
där vi skapar en röd tråd i vår kommunikation och 
genom vårt ledarskap så att fler pratar positivt om 
Ale och oss som arbetsgivare. Den starkaste re-
klambäraren är de som arbetar i kommunen.
Fler medarbetare ska vilja rekommendera Ale kom-
mun som arbetsgivare. Utifrån den aspekten är det 
även viktigt med möjligheten till karriärsutveck-
ling. Den intern rekrytering till chefstjänster, som 
en följd av orienteringsprogram ”Jag vill bli chef?!” 
ökar successivt och ska så fortsätta. 

7.6 Jämställdhet  
Utvecklingen av möjligheten till önskad tjänstgö-
ringsgrad är viktigt för att medarbetarna ska kunna 
leva på sin lön och känna delaktighet och inflytan-
de över sin arbetssituation.

Andelen heltidsanställda ska öka inom Ale kom-
mun. Målet är att 85 % av kommunens anställda år 
2018 ska vara heltidsanställda. Heltidsprojektet 
som startade under 2016, ska utvärderas och ut-
vecklas. För att det ska bli möjligt måste ett nära 
samarbete med verksamheten, de fackliga parterna 
och politik ske.

Arbetskläder för alla yrkesgrupper som har behov 
av detta är också en del av en god arbetsmiljö och 
ska införas där detta behov finns. 
 
7.7 PRIORITERADE MÅTT 
•  Målet är att 85 % av kommunens anställda år 

2018 ska vara heltidsanställda. Målsättningen 
2017 är 81 %.

•  Sjuktalen 2017 ska vara lägre än sjuktalen för 
2016, både korttidsfrånvaron och den totala sjuk-
frånvaron.
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8.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS 
Verksamhetsplanen 2017–2020 bygger på en oför-
ändrad skattesats på 21:87 kr.

8.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN
SKL:s skatteprognos för åren 2016-2020 enligt 
cirkulär 16:17 (2016-04-28) framgår av nedan-
stående tabell. Prognosen för 2017 är baserad på 
att antalet invånare är 29 080. Den preliminära 
fördelningen av de aviserade 10 miljonerna uti-
från flyktingsituationen ingår inte i tabellen nedan 
(ca 12,5 Mkr för Ale enligt den preliminära för-
delningen).

Budget 2017 och plan 2018-2020 

8.3 KOSTNADSUTJÄMNING

”Kommunalskatt och generella statsbidrag” Budget Prognos* Budget Prognos Prognos Prognos
(Mkr) 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Kommunalskatt 1 302,1 1 297,0 1 363,2 1 421,8 1 482,9 1 543,7
* Preliminär kommunalskatt 1 302,1 1 299,5 1 363,2 1 421,8 1 482,9 1 543,7
* Avräkning 2015 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
* Avräkning 2016 0,0 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Utjämning 200,0 204,6 208,4 217,7 227,4 237,1
*Inkomstutjämning 205,8 210,7 221,0 230,5 240,4 250,3
*Kostnadsutjämning -5,8 -6,1 -12,6 -12,8 -13,0 -13,2

Regleringsbidrag/avgift -6,8 -1,0 -7,2 -14,7 -23,0 -31,6
Strukturbidrag 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LSS-utjämning 20,3 4,4 7,3 7,4 7,5 7,7
Kommunal fastighetsavgift 48,2 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4
TOTALT 1 566,8 1 554,5 1 621,0 1 681,6 1 744,2 1 806,2
Förändring mellan åren 54,3 60,6 62,6 62,0
Förändring budget/prognos -12,3

*) Helårsprognos 2016-04-28, Cirk 16:17

Verksamhetstatsbidrag” Standardkostnad
kr/inv. 2017 Utjämning för Ale 2017 Utjämning för Ale 2016

Ale Riket kr/inv Mkr kr/inv Mkr

Förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg 8 724 7 610 1 114 32,0 Bidrag 1 222 35,1
Förskoleklass och grundskola 11 944 10 479 1 465 42,1 Bidrag 1 519 43,6
Gymnasieskola 4 562 3 749 813 23,3 Bidrag 699 20,1
Individ- och familjeomsorg 3 143 3 972 -829 -23,8 Avgift -732 -21,0
Barn o ungdomar med utländsk 200,0 204,6 208,4 217,7 227,4 237,1
bakgrund" 71 135 -64 -1,8 Avgift -32 -0,9
Äldreomsorg 7 730 10 214 -2 484 -71,3 Avgift -2 402 -69,0
Befolkningsförändringar 0 78 -78 -2,2 Avgift -121 -3,5
Bebyggelsestruktur -12 213 -225 -6,5 Avgift -227 -6,5
Löner -225 0 -225 -6,5 Avgift -213 -6,1
Kollektivtrafik 1 162 1 082 80 2,3 Bidrag 75 2,2

Summa 37 099 37 533 -434 -12,6 -211 -6,1

Enligt prognosen kommer Ale kommun att betala 12,6 Mkr till kostnadsutjämningssystemet år 2017  
vilket är en ökning med 6,5 Mkr i förhållande till 2016.
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8.4 RESULTATRÄKNING

8.5 BALANSRÄKNING

Resultatposter Bokslut Budget* Prognos** Budget Prognos Prognos
(Mkr) 2015 2016, rev 2016 2017 2018 2019

Verksamhetskostnader -1 380,7 -1 583,4 -1 588,7 -1 644,2 -1 705,6
Avsättning till omställningsfond -30,0
Ram 2017 -1 618,7

Avskrivningar -75,0 -87,5 -93,2 -107,3 -118,5
avgår kapitalkostnader 114,6 117,0 134,9 151,4
Återbäring AFA-försäkring 10,9
Nettokostnad -1 444,8 -1 556,3 0,0 -1 594,9 -1 616,6 -1 672,7

Skatteintäkter/Generella statsbidrag*** 1 485,6 1 566,8 1 633,5 1 694,1 1 756,7

Finansiella intäkter 4,2 3,0 3,0 3,0 3,0
Finansiella kostnader -3,8 -11,0 -11,6 -15,5 -20,0
Avgår resultat för affärsverksamheten

Årets resultat 41,2 2,5 0,0 30,0 65,0 67,0

Nettokostnadsandel 97,2% 99,8% 98,2% 96,2% 1,0

*) Reviderad budget enligt KF §173, 2015-11-30
**) Helårsprognos 2016, redovisad per 2016-04-30
***)  För åren 2017-2020 ingår 12,5 Mkr som avser den preliminära fördelningen av de aviserade 10 miljonerna utifrån flyktingsituationen

Balansposter Bokslut Budget* Budget Prognos Prognos
(Mkr) 2015 2016, rev 2017 2018 2019

Tillgångar
Materiella Anläggningstillgångar 1 233,1 1 359,7 1 696,8 1 999,7 2 322,4
Finansiella Anläggningstillgångar 55,4 35,2 55,4 55,4 55,4
Summa anläggningstillgångar 1 288,5 1 394,9 1 752,2 2 055,1 2 377,8

Exploateringsfastigheter 23,8 75,9 53,8 60,8 44,8
Övriga kortfristiga fordringar 114,8 94,4 84,8 77,7 93,8
Likvida medel 93,4 120,5 93,4 93,4 93,4
Summa omsättningstillgångar 232,0 290,8 232,0 231,9 232,0

Summa tillgångar 1 520,5 1 685,7 1 984,2 2 287,0 2 609,8

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital* 816,9 753,9 849,4 914,4 981,4
Därav årets resultat 41,2 2,5 30,0 65,0 67,0
Därav resultatutjämningsreserv 100,0
Avsättningar 102,2 103,3 102,2 102,2 102,2
Långfristiga skulder 259,8 582,1 661,2 899,1 1 154,8
Kortfristiga skulder 341,6 246,4 371,4 371,4 371,4

Summa eget kapital och skulder 1 520,5 1 685,7 1 984,2 2 287,0 2 609,8

Soliditet 53,7% 44,7% 42,8% 40,0% 37,6%

*) Reviderad budget enligt KF §173, 2015-11-30
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8.6 KASSAFLÖDESANALYS

Finansieringsposter Bokslut Budget* Budget Prognos Prognos
(Mkr) 2015 2016, rev 2017 2018 2019

Den löpande verksamheten
Årets resultat 41,2 2,5 30,0 65,0 67,0
Just för av-o nedskrivning 75,0 89,0 93,2 107,3 118,5
Just för gjorda avsättningar 3,3 -1,1 0,0 0,0
Just för reavinst-/förlust -18,8
Just för ej likv påverkande poster

Medel från verksanheten före förändring av rörelsekapital 100,7 91,5 122,1 172,3 185,5
Ökning/minskning kortfr fordringar -27,6 2,5 9,6 7,1 -16,1
Ökning/minskning förråd/lager/påg arb 46,1 -16,0 22,1 -7,0 16,0
Ökning/minskning kortfr skulder 32,5 13,9 125,0 0,0 0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 151,7 91,9 278,8 172,4 185,4

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar -295,1 -308,0 -308,8 -405,2 -436,2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,1
Investering i finansiella anläggningstillgångar -21,8
Minskning av finansiella anläggningstillgångar 2,3
Kassaflöde från invest.verksamheten -314,5 -308,0 -308,8 -405,2 -436,2

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 155,0 216,1 79,0 232,9 250,7
Amortering av skuld -45,0
Ökning/minskning av långfristiga skulder -0,8
Ökning/minskning av långfristiga fordringar 1,6
Kassaflöde från finansverksamheten 110,8 216,1 79,0 232,9 250,7

Årets kassaflöde -52,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Likvida medel vid årets början 145,4 120,5 93,4 93,4 93,4
Likvida medel vid årets slut 93,4 120,5 93,4 93,4 93,4
Förändring likvida medel -52,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*) Reviderad budget enligt KF §173, 2015-11-30
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8.7 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 kommunbidragen är kommunalskat-
ten och den kommunalekonomiska utjämningen. 
Även den preliminära fördelningen av de aviserade 
10 miljonerna utifrån flyktingsituationen ingår, 
vilket innebär ca 12,5 Mkr för Ale.

8.8 ÖVRIGA EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
•  Vid fördelningen av budgetramarna har utgångs-

punkten varit de olika verksamheternas ramar 
2016-04-30.

•  Kommunbidrag för löneökningar finns budgete-
rade under kommunstyrelsen och kommer att 
fördelas ut till nämnderna när löneavtalen för 
2017 är klara. Det innebär att budgetramarna för 
respektive nämnd kommer att revideras när de 
lokala löneavtalen för 2017 är klara.

•  Personalomkostnadspåslaget är räknat på 38,33 
procent.

•  Vid beräkning av kapitalkostnader har en intern-
ränta på 1,75 procent använts.

•  För år 2017 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 
effektiviseringar som resulterar i minskade kost-
nader.

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

Kommunbidrag Budget* Förändring Budget
(Mkr) 2016, rev 2017

Utbildningsnämnd 755,656 -1,583 754,073
Kultur- och fritidsnämnd 77,741 -1,060 76,681
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd 474,965 4,924 479,889
Samhällsbyggnadsnämnd 50,520 -1,570 48,950
Kommunstyrelsen** 166,436 26,195 192,631
Strategisk satsning 3,928 -3,928 0,000
Övriga nämnder:
* Överförmyndarnämnd 2,034 0,000 2,034
* Revison 1,100 0,000 1,100
* Jävsnämnd 0,160 0,000 0,160
Pensionskostnader och pensionsreserv 28,000 0,000 28,000
Finansreserv pga ny kostnadsutjämningsmodell  
och sänkt internränta 22,860 -17,678 5,182

Omställningsfond 0,000 30,000 30,000
Totalt 1 583,400 35,300 1 618,700

*) Reviderad budget enligt KF §173, 2015-11-30
**)  I kommunstyrelsens ram ligger medel för löneökningar 2016 och 2017 som kommer att fördelas till nämnderna när löneavtalen är klara. 
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8.9 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 sam-
hällsbyggnadsnämnden utgör särskilda balansräk-
ningsenheter som tillgodoräknas och belastas sitt 
resultat genom reglering mot resultatutjämnings-
fonder. Beslut om resultatdisposition tas i respek-
tive 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 återställ-
ningskostnader eller stora underhållsbehov beak-
tas. I budgeten angivna totala investeringsramar 
för enheterna disponeras av nämnd.

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

Resultaträkning Bokslut Prognos Budget
(Tkr) 2015 2016 2017

Verksamhetens intäkter 49 099 49 297 49 500
Verksamhetens kostnader -42 178 -43 357 -43 570
Avskrivningar -4 652 -4 540 -4 560

Verksamhetens nettokostnader 2 269 1 400 1 370

Finansiella intäkter 40 30 30
Finansiella kostnader -2 309 -1 430 -1 400

Årets resultat 0 0 0

Balansräkning Bokslut Prognos Budget
(Tkr) 2015 2016 2017

Tillgångar
Anläggningstillgångar 120 211 146 393 179 833
Omsättningstillgångar 9 235 9 500 9 700

Summa tillgångar 129 446 155 893 189 533

Eget kapital
Därav årets resultat
Investeringsfond 3 738 3 654 3 570
Långfristiga skulder 111 459 137 739 171 263
Kortfristiga skulder 14 249 14 500 14 700

Summa skulder och eget kapital 129 446 155 893 189 533
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8.11 RENHÅLLNINGSVERKSAMHETEN 
Renhållningsverksamheten drivs enligt planerna och 
arbete med handlingsplan inför den regionala avfalls-
planen tillsammans med GR pågår kontinuerligt.

Resultaträkning Bokslut Prognos Budget
(Tkr) 2015 2016 2017

Verksamhetens intäkter 26 749 27 584 27 800
Verksamhetens kostnader -25 357 -26 304 -26 412
Avskrivningar -1 338 -1 260 -1 368

Verksamhetens nettokostnader 54 20 20

Finansiella intäkter 26 10 10
Finansiella kostnader -34 -30 -30

Årets resultat 46 0 0

Balansräkning Bokslut Prognos Budget
(Tkr) 2015 2016 2017

Tillgångar
Anläggningstillgångar 3 204 4 406 3 438
Omsättningstillgångar 5 896 5 900 5 900

Summa tillgångar 9 100 10 306 9 338

Eget kapital 473 473 473
Därav årets resultat 46 0 0
Investeringsfond
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder 8 627 9 833 8 865

Summa skulder och eget kapital 9 100 10 306 9 338
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En investering innebär anskaffande av inventarier 
eller anläggningar som har en ekonomisk livs -
längd på minst tre år och en total kostnad på minst 
25 000 kronor. 

De kommande årens investeringsbehov är omfat-
tande. I planen ligger en samlad investeringsvolym 
på 1 474, 0 Mkr för åren 2017–2020. Investerings-
programmet ska enligt de finansiella målen finan-
sieras av egna medel med minst 50 procent över 
tid. Därför budgeteras ett eget kapital (resultat) för 
att täcka avskrivningskostnader.

Överföring av investeringsanslag mellan åren sker 
genom beslut ombudgetering per projekt i sam-
band med att bokslutet behandlas. Grundprincipen 
är att beslutat investeringsanslag får tas i anspråk 
även efterföljande kalenderår om investeringen inte 
kunnat genomföras det innevarande budgetåret. 

Årsanslaget är nämndernas behov av reinvestering-
ar i verksamheten. Användningen av årsanslaget är 
inte specificerat, det avgörs av nämnd. Investering-
ar inom årsanslag överförs inte mellan år. Näst-
kommande års anslag får tas i bruk för att genom-
föra dessa.

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

Investeringsplan 2017-2020
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INVESTERINGAR FÖR ÅREN 2017-2020 FÖRESLÅS ENLIGT NEDANSTÅENDE TABELL:
Investeringar (Mkr) 2017 2018 2019 2020

Kommunstyrelsen 48 225 48 225 48 225 48 225

Kommunstyrelsen, Serviceorganisation 35 066 36 847 31 787 26 770

Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinasierat 30 725 26 212 23 600 24 300

Omsorgs-och arbetsmarknadsnämnden 26 100 15 900 19 500 1 500

Utbildningsnämnden 125 000 245 500 286 000 262 000

Kultur- och fritidsnämnden 5 300 4 800 3 800 1 800

Samhällsbyggnadsnämnden, avgiftsfinansierat 38 400 32 750 28 250 10 700

Summa 308 816 410 234 441 162 375 295

1 Markreserv 20 000 20 000 20 000 20 000

2 Centrumutveckling 5 000 5 000 5 000 5 000

3 IT-investeringar 9 025 9 025 9 025 9 025

4 e-arkiv 200 200 200 200

5 Infrastrukturinvesteringar vid exploateringar 12 500 12 500 12 500 12 500

6 Laddinfrastruktur (om ej extern) 500 500 500 500

7 Årsanslag KS 1 000 1 000 1 000 1 000

SUMMA KS 48 225 48 225 48 225 48 225

8 Årsanslag Serviceorganisationen 35 066 36 847 31 787 26 770

Summa KS Serviceorganisation 35 066 36 847 31 787 26 770

9 Utbyggnad GC-nät 1 500 1 500 1 500 1 500

10 Utbyte gatubelysning 13 000 10 000 10 000 10 000

11 Utbyte gatubelysning, landsbygd 50 50 50 50

12 Nytt tänd och släcksystem gatubelysning 500 500 500 500

13 Säkra skolvägar 500 500 500 500

14 Utbyggnad enligt K2020 1 250 1 250 1 250 1 250

15 Bredbandsutveckling 300 300 300 300

16 Åtgärdsvalsstudier TRV 0 500 500 500

17 Åtgärder pga ej utbyggda planer 200 200 200 200

18 GC-bro Hålldammsbäcken 2 000 0 0 0

19 Justering toppbeläggning gator GC 1 200 1 200 1 200 1 200

20 Ändrat huvudmannaskap enskild allmän plats 5 000 5 000 5 000 5 000

21 Reduceringsfiske Vimmersjön 1 775 1 862 0 0

22 Attraktivare älv 100 100 100 100

23 Fordonsbyte parken 1 100 1 900 1 400 1 300

24 Årsanslag SBN 2 250 1 350 1 100 1 900

SUMMA SBN SKATTEFINANS. 30 725 26 212 23 600 24 300

25 Nytt äldreboende Älvängen 1 400 5 600 0 0

26 Nya boenden FH 22 000 8 000 18 000 0

27 Nya boenden FH, inventarier 0 800 0 0

28 Appar Treserva 1 200 0 0 0

29 Årsanslag OAN 1 500 1 500 1 500 1 500

SUMMA OAN 26 100 15 900 19 500 1 500

30 Ny- ombyggnad skolor/förskolor 112 000 220 500 275 000 257 000

31 Inventarier ny, till och ombyggnad 8 000 20 000 6 000 0

32 Årsanslag UBN 5 000 5 000 5 000 5 000

SUMMA UBN 125 000 245 500 286 000 262 000

33 Åtgärder vid Jennylund 3 000 0 0 0

34 Näridrottsplatser 1 000 0 0 0

35 Offentlig utsmyckning 0 500 500 500

36 Upprustning teatern Ale kulturrum 0 3 000 2 000 0

37 Årsanslag KFN 1 300 1 300 1 300 1 300

SUMMA KFN 5 300 4 800 3 800 1 800

38 Omställning Reningsverk Älvängen 17 500 17 500 0 0
39 Årsanslag VA 20 500 13 500 24 500 10 500

Summa VA 38 000 31 000 24 500 10 500

40 Årsanslag Renhållning 400 1 750 3 750 200
Summa Renhållning 400 1 750 3 750 200

SUMMA SBN AVGIFTSFIN. 38 400 32 750 28 250 10 700

TOTALT 308 816 410 234 441 162 375 295
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Exploateringsplan
De större bostadsexploateringar som kommer att 
pågå under perioden 2016-2019 är Kronogården i 
Älvängen, ytterligare ca 300 bostäder, Folkets-
husvägen/Mossvägen i Nol, ca 100 bostäder och 
Paradisområdet i Älvängen, ca 100 bostäder. Keil-
lers damm i Surte färdigställs med ytterligare ca 
60 bostäder och Backa 1:13 (Stenkil) påbörjas med 
ca 60 bostäder av totalt ca 800 bostäder. Nödinge 
södra centrum kan komma igång i slutet av perio-
den. Eventuellt kan en första etapp av Älvängens 
centrum påbörjas.

Bland mellanstora exploateringar kan nämnas 
Skårdalsvägen i Bohus med ca 40 bostäder. I 
Nödinge byggs Bräckans väg, ca 50 bostäder, och 
Nödinge 5:134, ca 60 bostäder. I Nol kommer 
Kärrvägen med ca 25 bostäder och sannolikt en 
första etapp av Nol norra med ca 50 bostäder av 
totalt 850 bostäder. I Alafors byggs Rished 7:1, ca 
50 bostäder, och Målje 2:180, ca 40 bostäder. I 
Älvängen färdigställs Änggatan, ca 75 bostäder, 
Gustavas Plats, ca 60 av 90 bostäder, och Starrkärr 
4:10, ca 75 bostäder.

Mindre projekt som kompletterar ovanstående 
kommer att finnas såväl i de större som i de mindre 
orterna och på landsbygden. Sammantaget finns 
förutsättningar för en stor bostadsproduktion un-
der perioden, sammantaget över 1 600 bostäder i 
alla pågående och planerade projekt. Av erfarenhet 
kommer alla projekt inte att hinnas med men om-
fattningen kommer ändå att vara stor. 

Exploatering av verksamhetsmark kommer att på-
gå i Osbacken, cirka 6 ha, Häljered, cirka 7 ha, och 
Skepplanda cirka 5 ha. Stora Viken kan komma 
igång om vi får med länsstyrelsen på att planlägga 
området. Kommunen har i dagsläget bara ca 6 ha 
verksamhetsmark att sälja varav merparten i 
Skepplanda.

Mkr 2016 2017 2018 2019

Kostnader
Kronogården 15 15 1 1
Nödinge centrum 10 10
Älvängens centrum 10
Osbacken 2
Häljered 5
Svenstorps handelsområde 1
Summa 23 15 11 21

Intäkter
Kronogården 15 15 18
Kärrvägen 6
Gustavas plats 8
Nödinge centrum 5
Osbacken 1 1
Häljered 5 5
Svenstorps handelsområde 7 5
Summa 42 26 18 5

Netto 19 11 7 -16
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Anteckningar:
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