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Visionen
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 långsiktiga mål.
När 2 200 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
kommunicera, vilket leder till att alla kan ta till sig innebörden och omsätta orden till
handling. Visionen har som måltidpunkt 2025.
VERKSAMHETSPLANEN 2018 UTGÅR
FRÅN ALES VISION

Vår värdegrund som ska ligga till grund för hur vi
agerar i vardagen är:

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

• Jämställdhet

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.

• Jämlikhet
• Berikande mångfald
Värdegrunden kompletteras av hur vi arbetar och
möter de vi arbetar för. Det kallar vi bemötandet.
• Stolthet – Vi utvecklar vårt uppdrag och skapar
förtroende i det personliga mötet.
• Omtanke – Vi bemöter alla med öppenhet,
tillit och respekt.

MED VISIONEN FÖLJER KOMMUNENS
UPPDRAG:
Vi jobbar med glädje och engagemang för våra
invånare. 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
livskvalitet och inspiration att förverkliga sina
drömmar!

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

Visionen används som grund för kommunens
lednings- och styrsystem. Visionsbilden bryts ner
till strategiska målsättningar som samlas i en
strategik arta med tydligt och uttalat ansvar. Strategikartan har 2022 som målpunkt för att drygt
halvvägs mot den tilldelade tiden för visionen
tydligt flytta fram positionerna. Till varje målsättning kopplas drivande mål som mäts och
analyseras regelbundet. Visionen är också grundläggande för kommunens varumärke. Vad varumärket innebär och hur det påverkar var och ens
vardag finns beskrivet i varumärkesplattformen.
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Förutsättningar och omvärldsbevakning
2.1 HÅLLBARHETENS TRE DIMENSIONER
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 landsting ha ”god ekonomisk hushållning”. Det innebär att kommunerna
ska vidta åtgärder för att öka långsiktigheten i den
ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen.
Kommunen genomförde under 2016 en social
kartläggning som bland annat har täckt områdena hälsa och socioekonomi, men främst inriktat
sig på barns och ungas uppväxtvillkor. Kartläggningen visar på ett delat samhälle där förutsättningarna för våra barn och unga markant skiljer
sig åt beroende på var i kommunen man bor.
Centrala Nödinge är det område där förutsättningarna är tuffast och där man följaktligen behöver satsa resurser för att kompensera för detta.
Nödinge är den ort där segregationen är störst,
mellan centrala och södra delarna. Samhällsutvecklingen måste ske på ett sådant sätt att segregering motverkas och att människor med olika
bakgrund möts i miljöer i vardagen, till exempel
boende, förskolor och skolor.
Den psykiska ohälsan i Ale kommun är högre än i
kommuner som vi jämfört oss med i den sociala
kartläggningen. En grupp som skiljer ut sig är
unga kvinnor vars psykiska ohälsa är påtagligt
högre. Tillsammans med Västra Götalandsregionen ska den negativa utvecklingen brytas.
Befolkningen i Ale kommun har ett högre bilinnehav och längre körsträcka per person och år än
riket i stort. Förnyelsebara drivmedel har ännu inte
börjat ersätta fossila drivmedel samtidigt som fler
väljer bilen. Resandet med Alependeln har planat
ut de senast två åren. Ett högt resande med pendeln är viktigt för att behålla underlaget för en
stark kollektivtrafik.
Klimatet förändras vilket innebär anpassningar i
samhället. I inriktningsdokumentet läggs ett uppdrag till förvaltningen att arbeta fram dels en klimatstrategi, dels åtgärder för klimatanpassning. Ett
hållbart Ale kräver styrning och ledning utifrån
samtliga hållbarhetsperspektiv – ekologiskt, socialt
och ekonomiskt.

2.2 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Kommunen ska ta fram särskilda mål och riktlinjer 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 balanskravet, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna.
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.
Kommunens snabba tillväxttakt de kommande
åren kommer att utmana nu gällande finansiella
mål. Det finns många olika sätt att uppfylla de
finansiella målen; att ändra målsättningarna, att
öka resultatet, att minska tillväxten och därmed
också nödvändiga investeringar är några exempel.
Ales beslut måste grundas på kommunens lokala
förutsättningar. Under 2018 behöver därför en
brett sammansatt politisk grupp genomlysa konsekvenserna av olika tillväxtsscenarion och över tid besluta om strategier för en
tillväxt i balans.
För att säkerställa de finansiella målen ska det
redovisade resultatet vara minst 4 procent av verksamhetens nettokostnader över tid.
• S oliditeten exklusive ansvarsförbindelsen ska
vara minst 40 procent.
• S oliditeten inklusive ansvarsförbindelse ska
vara fortsatt positiv.
• L
 åneskuld, pensionsskuld inklusive ansvarsförbindelse och borgensåtagande ska per invånare
inte överstiga 70 000 kronor.
• Ö
 ver tid ska självfinansieringsgraden av kommunens investeringar vara minst 50 procent.
De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger
därmed de finansiella förutsättningarna och ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver.
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Finansiella jämförelsetal

Resultat (Mkr)
Nettokostnadsandel (%)
Nettokostnad (Mkr)
Nettokostnad per invånare (kr)
- "- Procentuell ökning (%)
Anläggningstillgångar per invånare (kr)
Extern låneskuld (Mkr)
Låneskuld per invånare (kr)
Nettokoncernskuld per invånare (kr)
(Kommuninvest)
Soliditet (exklusive ansvarsförbindelse, %)
Soliditet (inklusive ansvarsförbindelse, %)
Avskrivningar
Avskrivningar + Resultat
Självfinansieringsgrad
Invånare (antal)

Utfall
2015

Utfall
2016

Budget
2017

Budget
2018

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

41,2
97,2
1 444,8
50 059
2,8
44 643
230,0
7 969

30,3
98,1
1 534,8
51 941
3,8
48 161
356,8
12 075

30,0
98,2
1 594,9
52 876
1,8
58 091
661,2
21 921

69,0
96,0
1 667,8
53 712
1,6
59 033
649,4
20 915

72,0
96,0
1 729,8
53 376
-0,6
66 074
896,7
27 670

77,0
96,0
1 845,1
55 239
3,5
73 050
1 124,4
33 663

81,0
96,0
1 924,5
56 149
1,6
76 878
1 238,4
36 131

57 817
53,7
15,0

39,4

59 718
50,7
16,7
79,1
109,4
50,6

68 620
42,8
14,3
93,2
123,2
39,9

72 234
44,8
18,9
100,6
169,6
50,3

81 969
41,8
19,4
112,0
184,0
43,8

94 013
39,6
20,1
125,4
202,4
47,7

101 565
39,2
21,4
137,1
218,1
65,7

28 862

29 549

30 163

31 051

32 408

33 402

34 275

2.3 EKONOMISK ÖVERSIKT
2.3.1 SVENSK EKONOMI

Den svenska ekonomin avslutade 2016 starkt och
förväntas fortsätta växa i snabb takt även under
2017. Den positiva utvecklingen av svensk ekonomi har medfört att sysselsättning och skatteunderlag har vuxit mer än förväntat.
2017 och 2018 blir också starka ekonomiska år
med högkonjunktur. De kommande åren därefter
kommer att utvecklas mer normalt. Denna förändring sker samtidigt som de demografiska utmaningarna blir mycket stora. Framför allt barn
och elever i skolan samt de äldre åldersgrupperna
växer snabbt samtidigt som den arbetande befolkningen inte ökar.

Konsekvensen blir att kostnaderna både för drift
och investeringar ökar mycket snabbare än skatteunderlaget. SKL:s beräkningar i den ekonomiska
rapporten maj 2017 visar att den totala obalansen
är 65 miljarder kronor för kommunsektorn. Även
om man räknar bort nuvarande resultat och förväntade ökningar av generella statsbidrag så blir
den kvarvarande obalansen 40 miljarder kronor
som sektorn behöver hantera. Ale kommun motsvarar cirka 3 promille vilket innebär att kommunens behov av anpassning till nuvarande kostnadsläge blir 120 miljoner kronor under en
treårsperiod. Utvecklingen beskrivs av diagrammet nedan.

MILJARDER KRONOR I LÖPANDE PRISER
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2.3.2 SKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG
FÖR ALE 2018

Beräkningen av kommunalskatten och de generella statsbidragen innebär 72,8 Mkr i ökad skatteprognos mellan budget 2017 och 2018. Utöver
detta simuleras skatteunderlaget med kommunens
egen befolkningsprognos som ger ytterligare 20,4
Mkr i ökade skatteintäkter och inkomstutjämningsbidrag.

med utgångspunkt sex år innan aktuellt budgetår.
Utöver detta ska befolkningen vuxit med 1,2 procent året innan det aktuella budgetåret. När båda
dess kriterier är uppfyllda ersätts kommunen med
de intäkter som det överskjutande antalet invånare
skulle ha genererat i form av skatteintäkter och
utjämningsbidrag. Eftersom denna ersättning kan
förändras hastigt samt att regeringen granskar
ersättningsmodellen används 50 procent av kostnadsutjämningen i den simulerade skatteprognosen
som ligger till grund för budgeten för 2018.

Från och med 2018 förväntas Ale även ta del av
eftersläpningsersättningen som tilldelas kommuner med en hög befolkningstillväxt. Detta genererar ytterligare 10,4 Mkr och sammantaget förväntas skatteprognosen öka med 99,8 Mkr till 2018.

Befolkningstillväxten prognostiseras ligga på cirka
3 procent per år fram tills 2030, vilket är betydligt högre än dagens gränsvärde på 1,2 procent.

Eftersläpningsersättningen baseras på två kriterier. Antalet invånare ska öka i genomsnitt med
minst 1,2 procent per år under en fyraårsperiod

FOLKMÄNGD OCH TILLVÄXTTAKT (1 NOVEMBER RESPEKTIVE ÅR)
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2022

2.3.3 PENSIONSÅTAGANDEN

Kommunen har stora pensionsåtaganden. Enligt
pensionsprognosen nedan som baseras på prognosen från KPA kommer kostnaderna att fortsätta
öka de kommande åren. För 2018 och 2019 förväntas kommunens pensionskostnader öka väsentligt mycket för att sedan avta under 2020.

Totalt för perioden 2018-2020 ökar kostnaderna
med 20,1 Mkr. Prognosen utgår från befintlig
personal och framtida förändringar av arbetskraften finns således inte inräknade.

Pensionsskuld inklusive löneskatt
Belopp i Mkr
Avgiftsbestämd ålderspension
Skuldförändring
Finansiell kostnad
Pensionsutbetalningar
Kostnad pensioner/år

2017

2018

2019

2020

Sammantagen nivåhöjning
av kostnaderna

49,8
2,5
2,5
30,9
85,7

52,2
8,8
2,9
32,2
96,1

54,6
10,2
5,5
33,7
104,0

57,2
8,0
5,3
35,3
105,8

7,5
5,5
2,8
4,3
20,1

ANSVARSFÖRBINDELSEN INKLUSIVE LÖNESKATT RESPEKTIVE ÅR
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Ansvarsförbindelsen för pensioner före 1998 hade sitt högsta värde 2013 då skulden motsvarade 637 Mkr.
Fram till 2020 beräknas beloppet minska med knappt 100 Mkr.
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2.3.4 ALES UTVECKLING DE KOMMANDE TIO ÅREN

Prisökningarna på bostäder går snabbt vilket
innebär att större andel av planerad byggnation
kommer att genomföras. Antalet färdigställda
bostäder skiljer sig stort från Västra Götalandsregionen och landet i stort. Utbyggnaden i Kronogården i Älvängen fortsätter att överträffa de
ursprungliga planerna, vilket ställer stora krav på
den kommunala servicen.
Ambitionen är att kommunen ska ha beredskap
för en tillväxttakt på 3,0 procent. Tillväxten är
effekten av beslut under en lång tid. Tillväxten de
kommande fem åren beror på beslut tagna de
senaste tio åren. De viktigaste besluten är planbesked, detaljplaner och markanvisningar. Beräkningar visar att bostadsproduktionen under 20172021 kan uppgå till 2112 bostäder. Den planerade
nybyggnationen visas i följande diagram.

Den snabbt ökade tillväxttakten innebär att Ale
behöver öka investeringstakten i lokaler för äldreboenden, förskolor, skolor och bostäder för särskild service bland annat. Ale har antagit nu antagit sin andra lokalresursplan som gäller för
perioden 2018–2027 för att förse den kommunala
servicen med lokaler de kommande tio åren. Denna plan ligger till grund för beräknade investeringar under planperioden. En investeringstakt
som över tid ligger på 300–400 Mkr per år ställer
nya krav på finansiering.
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Ledning och styrning
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
1980-talet och fick stor genomslagskraft i
1990-talets finanskris. Arbetssättet med New
public management har på senare tid kritiserats
för att skapa otydliga förutsättningar. Dagens
styrning har dock behov av att styra mot tydliga
effektmål för invånarna. Styrningen bör vara
tydlig med vad respektive sektor/enhet ska uppnå,
kvalitetssäkringen 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 finns en arbetsuppdelning som innebär att politiken står för
beslutsfattandet framför allt av övergripande och
principiella frågeställningar. Förvaltning och
chefer ska stå för verkställighet och operativt
genomförande. Likväl som invånarna vill ha större inflytande över beslut som påverkar den egna
vardagen vill också medarbetarna i ökande omfattning 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 1980talet ansvarar kommunen i dag för grundskola,
äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård och
omsorgen till personer med funktionsnedsättning.
På detta sätt har den ekonomiska omfattningen
och komplexiteten ökat.
Det finns många olika styrmodeller som fungerar
för en kommun. För samtliga är det viktigt att
rollerna är tydliga och att ömsesidig respekt råder.
Ale kommun behöver utveckla lednings- och
styrarbetet. Detta gäller mellan politiker och
tjänstemän, men det är lika viktigt mellan olika
politiska strukturer eller mellan olika delar av
förvaltningsorganisationen.
Ale kommun har valt att arbeta med balanserad
styrning som bas för det strategiska styrnings
arbetet. Basverksamheten som till största delen
regleras via lagar och förordningar styrs huvud
sakligen genom att verksamheterna redovisar
kvalitetsindikatorer samt att systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.
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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 17 strategiska målsättningar identifierats som ska fokusera och tydliggöra arbetet 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 har målvärden
för 2018 att definieras samt aktiviteter startas för
att göra det troligt att önskvärda resultat uppnås.

2018 utvecklas modellen för att förutom tydligt
styra med de fyra perspektiven också styra baserat
på de tre hållbarhetsdimensionerna. De sociala,
ekologiska och ekonomiska dimensionerna ska
tydligt balanseras mot varandra i strategikartan

Uppföljning kommer att ske varje månad för att
följa upp progressen i samtliga strategiska målsättningar. Efterhand kommer till kommunstyrelsen
månadsvis avrapportering ske hur arbetet går.
Strukturen framgår av strategikartan nedan.
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Lust att lära

Hållbar konsumtion
och produktion

Sysselsättning för alla

Medskapande
invånare

og
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Minskad klimat
påverkan och fossilfritt samhälle

Hållbart samhälle

Ekonomi för strategisk
utveckling

hå

Balanserad
befolkningstillväxt

Ekonomisk hållbarhet
Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå
Vetenskaplig grund
och ny forskning

Underlätta människors
vardag

Dialog med alla
intressenter

Systematiskt
kvalitetsarbete

Tydlig ledning- och
styrprocess

Hållbart arbetsliv
Engagerade, stolta och
medskapande medarbetare

Tydligt, tryggt och
modigt ledarskap

Organisationskultur

STRATEGIKARTA
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Strategisk kompetens
försäljning

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 antaganden till fullo slår in. Det är
därför viktigt att i budgeten avsätta utrymme för
att kunna hantera avvikelser. Beroende på hur stor
reserv eller buffert som avsätts varierar handlingsutrymmet. Varje sektor ska avsätta minst 1 procent av den samlade budgeten till en reserv. Reserven ska placeras på ett sådant sätt att uppkomna
kostnader inom sektorn kan hanteras utan att
planerad verksamhet behöver strykas.

Detta innebär att:

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

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

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 genomförandet om inte önskvärt resultat uppnås. Kommunen behöver i större utsträckning arbeta med att
kontinuerligt följa om insatta åtgärder leder till
avsett resultat. Detta görs genom en tydlig rollfördelning i genomförande och uppföljning. Grundprincipen är att den som upptäcker en avvikelse
omedelbart vidtar åtgärder inom sitt mandat för
att åstadkomma nödvändiga justeringar.

• Enhetschefer ansvarar för att enhetsplaner omarbetas efterhand om det är nödvändigt för att
nå uppsatta mål inom alla fyra perspektiv.
• Verksamhets- och sektorchefer justerar genomförande/verkställighet löpande utifrån givna
delegationer. Om situationen uppstår att de
givna målsättningarna inte kan uppnås ska
detta inom tio arbetsdagar anmälas till nämnden med förslag till hur den uppkomna situationen kan hanteras för att åter verka i enlighet
med nämndens beslut.

• Nämnderna ansvarar för framtagande av kompletterande styrregler för sina ansvarsområden.
• Delårsrapport till kommunfullmäktige upprättas per april och augusti månad.
• Delårsrapporter ska upprättas av tjänstemannaorganisationen och vara nämnd-/arbetsutskottsbehandlade innan de beslutas i kommunstyrelsen.
• Sektorchefen är skyldig att i nämndprotokollet
ge sin mening tillkänna i fråga om förslag som
inte är uttryckligen finansierade.
Systematisk uppföljning ska ske löpande. I relation
till en periodiserad budget är det chefers och
nämnders ansvar att månadsvis värdera om verksamheten löper enligt plan. Detta omfattar samtliga perspektiv där det är möjligt.
Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen har
ett särskilt ansvar att följa kommunens ekonomiska utveckling ska månadsvis dels ges en samlad
bedömning av den ekonomiska utvecklingen, dels
en presentation av hur det strategiska arbetet och
den balanserade styrningen utvecklar sig.
Varje tertial ska verksamheten i sin helhet redovisas i tertialuppföljningar. Dessa uppföljningar ska
också tematiseras så att alla verksamheter och alla
strategiska planer minst en gång per år grundligt
följs upp. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att
antingen själv eller genom delegation komma med
anvisningar hur detta arbete ska läggas upp. På
detta sätt görs varje år tre större uppföljnings
rapporter per april, augusti och december. Däremellan följs ekonomi och de verksamhetsmått som
är möjliga upp på nämnd- och förvaltningsnivå.
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3.5 BUDGETPROCESS, TIDPLAN FÖR BUDGETARBETE 2018
Under perioden februari–maj har förutsättningar
som gäller för nämndernas budgetarbete tagits
fram. Kommunens förvaltningsledning har under
mars till april arbetat med underlagsmaterial för
det politiska ställningstagandet om kommunbidragen för 2018. Ett antal områden har gåtts igenom och förutsättningarna för dessa klargjorts.

Det gäller till exempel:
• Ekonomiska förutsättningar, skatteprognos
baserat på Ales förutsättningar med mera
• Befolkningsprognos och målgruppsförändringar
• Mål och uppdrag för verksamheter och ekonomi
• Förutsättningar för internfinansierade verksamheter

Januari
r
e
b
Nämnd
m Internkontrolle
c
Månadsvis uppfölj.
De Uppföljning plan 2019 Verksamhet + ekonomi
Kommunstyrelsen

Beslut i nämnd

Månadsvis uppfölj.
Verksamhet + ekonomi

Ale i världen
Omvärldsanalys
2017

Inriktningsdokument 2019

Kommunfullmäktige

Månadsvis uppfölj.
Verksamhet + ekonomi

Lokal resursplan
2019 - 2028
Årsrapport
2017

r
be
em

Månadsvis uppfölj.
Verksamhet + ekonomi

Uppföljningsrapport
augusti

Inriktningsdokument 2019

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

August
i

Uppföljningsrapport
augusti

2019
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Ma
j

Månadsvis uppfölj.
Verksamhet + ekonomi

Budgetbeslut
2019

Juli

Oktober

Uppföljningsrapport
augusti

Uppföljningsrapport
april
UppföljningsRapport
april
Budgetbeslut

ni
Ju

Lokalbehov
2019-2028

Månadsvis uppfölj.
Verksamhet + ekonomi

UppföljningsRapport
april

April

2018

Månadsvis uppfölj.
Verksamhet + ekonomi

Årsrapport
2017
Månadsvis uppfölj.
Verksamhet + ekonomi

Ändamålet
med
InriktningsKommunala
dokument 2019
företag

Politikens
Årshjul

Nämndplan
och budget

s
Mar

Nov
em
be
r

Månadsvis uppfölj.
Verksamhet + ekonomi

ri

Internkontroll
2018

Feb
ru
a
Årsrapport 2017

S
e
pt

3.6 ARBETSSÄTT
Efter KF:s budgetbeslut i juni har nämnderna
tiden fram till vecka 45 på sig att utforma sina
detaljbudgetar för 2018 grundade på verksamhetsplanen och på givna kommunbidrag. Detaljbudgeten 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
nämndplanerna gentemot verksamhetsplanens
mål och särskilda uppdrag kopplat till respektive
nämnds ekonomiska förutsättningar.
I samband med analysen och hanteringen av 2017
års bokslut kommer beslut att tas om överföringar
av ej förbrukade investeringsmedel från 2017 till
2018.
Kommunfullmäktige beslutar också i juni om
skattesats, resultat- och balansbudget samt eventuellt ändrade styrregler.

Nämnderna får i uppdrag att senast till vecka 45
2017 besluta om nämndbudget för 2018 enligt
kommunfullmäktiges beslut om vision, mål och
ramar. Denna process koncentreras kring vilken
verksamhet som kan bedrivas inom de ekonomiska ramarna det kommande budgetåret, samt vilka
långsiktiga planer som finns för de efterföljande
åren. Nämnderna ska fokusera på långsiktiga
effektiviseringar och omstruktureringar. De ekonomiska framtidsutsikterna med krav på utbyggd
och förbättrad kommunal service, stigande pensionskostnader och osäkerhet om den 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 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.
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3.7 EKONOMISTYRNINGSPRINCIPER
En god ekonomisk hushållning innebär att de mål
och riktlinjer som fastlagts för ekonomi och verksamhet stäms av, följs upp och utvärderas kontinuerligt samt att det ska finnas ett klart samband
mellan resursåtgång, prestationer, resultat och
effekter.
Varje nämnd ska upprätta en detaljbudget och en
nämndplan för 2018, 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 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. Nedanstående regler gäller 2018.
3.7.1 STYRKEDJA OCH ANSVARSGRÄNSER

• Verksamhetsplanen anger kommunfullmäktiges inriktning, mål, resursfördelning samt
investeringsbudget och är det övergripande
styrdokumentet riktat till nämnderna. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnd att genomföra den verksamhet som verksamhetsplanen
anger inom ramen för de riktlinjer eller andra
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Nämnderna ansvarar för att
beslutade mål uppnås inom ramen för anvisade
kommunbidrag och övriga resurser. De totala
tillgängliga resurserna bestämmer graden av
måluppfyllelse. Kommunens ekonomi sätter
gränsen och förutsätter optimalt resursutnyttjande. Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt
lagstiftning och myndighetskrav prioriteras.

• 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
verksamhetsplanens inriktning, mål etcetera
fördjupas. Sektor kommunstyrelsen tar fram
anvisningar för nämndplanerna.
• Sektorcheferna ansvarar för att de verksamhetsplaner och andra dokument som krävs för att
styra och leda den operativa verksamheten i
riktning mot uppställda mål upprättas och
kommuniceras.
• Varje nämnd ska årligen besluta om plan för
intern kontroll. Uppföljning av internkontrollplanerna ska bifogas budgetuppföljningarna till
kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.
• Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
kan därutöver besluta om särskilda intern
kontroller 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 kommunfullmäktige varvid hänsyn tas till om målen är
uppfyllda.

• Om medelstilldelningen visar sig otillräcklig i
förhållande till målen ska nämnden i första
hand undersöka förutsättningarna att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade budgetram och i andra hand hos kommunstyrelsen aktualisera behovet av att
ompröva målen för verksamheterna.
• Nämnd kan öka eller minska sin budgetomslutning så länge nettoramen hålls. Tilläggsanslag under löpande verksamhetsår prövas endast undantagsvis.
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Organisation

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Revision

Utbildningsnämnd

Överförmyndarnämnd

Valnämnd

Kommunstyrelse

POLITIK – BESLUTAR

Samhällsbyggnadsnämnd

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

FÖRVALTNING – VERKSTÄLLER

FÖRVALTNINGSLEDNING

Sektor
kommunstyrelsen
• IT
• Mark och exploatering
• Kansli, nämndstöd, juridik,
internationellt, kvalitet
• Kommunikation
• Näringsliv
• Ekonomi, upphandling
• HR/personal
• Utveckling
• Internservice

Sektor
samhällsbyggnad
• Teknik
• Miljö
• Plan och bygg

• Kommunfullmäktige beslutar om inriktning av
och resursfördelning för kommunens verksamhet. På direkt uppdrag av kommunfullmäktige
arbetar ett antal beredningar; demokratiberedning, valberedning samt tillfälliga beredningar.
• Kommunstyrelsen har dubbla roller. Kommun
styrelsen ska leda och samordna förvaltningen
av kommunen och även ha uppsikt över övriga
nämnders verksamhet.

Sektor utbildning,
kultur och fritid
• Förskola
• Grundskola och
skolbarnsomsorg
• Elevhälsa, särskild
undervisning,
gymnasium och
komvux
• Särskola
• Kultur och fritid

Sektor arbete,
trygghet och omsorg
• Äldreomsorg
• Funktionshinder
• Individ- och familjeomsorg
• Särskilda boenden
och hemsjukvård

• Styrelsen och nämnder utses av kommunfullmäktige. 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 resursfördelning, utveckling och uppföljning av verksamheten.
• Varje nämnd har till sin hjälp ett eller flera
utskott. Utskottens uppgift är att fatta beslut i
ärenden som nämnden har delegerat och svara
för politisk beredning av de ärenden som ska
avgöras i 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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Strategiska målsättningar
2018 indelas de strategiska målsättningarna på ett
nytt sätt. För att skapa balans mellan hållbarhetens
tre dimensioner delas målsättningarna i social,
ekologisk och ekonomisk dimension. Styrningen
inom de social och ekologiska dimensionerna är
ännu inte lika utvecklad som inom den ekonomiska. Arbete kommer därför att fokuseras på styrbarhet inom dessa dimensioner under 2018. Den strategiska målsättningen hållbara samhällen omfattar
både den ekologiska och den sociala dimensionen.
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 långsiktigt. Av särskild vikt är att nämnder
och sektorer samverkar gränsöverskridande så att
ingen individ förloras under arbetets gång.
Utgångspunkten är inriktningsdokumentet för
2018. Till målsättningen kopplas mått som enligt
principen SMART (Specifikt, Mätbart, Accepterat, Relevant och Tidssatt) anger ambitionsnivån
på kort och lång sikt. Måtten är valda så långt det
är möjligt så att jämförelse kan göras med andra
kommuner. Detta kan exempelvis ske inom ramen för öppna jämförelser, Kolada eller SCB:s
olika undersökningar. Ambitionsnivåerna är i
allmänhet satta så att kommunen 2022 ska vara
bland de 25 procent bästa kommunerna i landet
inom respektive mått. Utgångspunkten för 2018
är att uppnå en reell förbättring i jämförelse med
senast mätta resultat.
Nämnderna ska bryta ner de gemensamma 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 SOCIAL HÅLLBARHET OCH JÄMLIKA LIVSVILLKOR
5.1.1 LUST ATT LÄRA

Möjligheten för alla barn, elever och ungdomar
att nå sin fulla potential är Ales mest prioriterade
målsättning. Att fortsatt arbeta systematiskt och
långsiktigt med pedagogisk utveckling redan från
förskoleåldern är avgörande för utvecklingen av

skolorna i Ale. Utvecklings- och kvalitetsarbetet
måste därför vara väl fokuserat, långsiktigt, strukturerat, kontinuerligt och uthålligt.
En viktig del i arbetet är förbättrade analyser för
att identifiera vilka åtgärder som behöver sättas in
för att förbättra resultaten men också för att utmana eleverna att utveckla sina kunskaper så
långt det möjligt givet sina förutsättningar. Likvärdighet i bedömningar för alla årskurser säkerställer hög kvalitet därför behöver bedömningar
för de lägre åldrarna utvecklas ytterligare. Inom
samtliga skolformer är det självklart att arbeta
med evidensbaserade 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. Kommunens resursfördelningsmodell måste fånga de
strukturella skillnaderna mellan förskolor och
skolor och en kontinuerlig uppföljning av hur
socioekonomiska tilläggsresurser används ska ske.
Elevhälsan med dess förebyggande uppdrag är en
viktig byggsten och förutsättning i arbetet med
likvärdighet för alla barn och elever. Ett fortsatt
utvecklingsarbete inom området är prioriterat.
Arbetet med att följa upp och aktivt bidra till
återgång till studier för ungdomar mellan 16 och
20 år fortsätter. Introduktionsprogrammet (IM)
är en möjlighet för de elever som inte kommer in
på ett nationellt gymnasieprogram men ska i
huvudsak vara en grund för vidare studier på ett
nationellt program och därför ingen långsiktig
lösning. Vidare behöver samarbetet med sektor
ATO utvecklas, för att dessa elever ska undvika
att hamna i ett utanförskap.
För att säkra resultatutveckling krävs också ett
fortsatt riktat utvecklingsarbete både avseende det
pedagogiska ledarskapet och pedagogernas eget
lärande samt ett kontinuerligt och strategiskt
kompetensförsörjningsarbete.
Ytterligare en förutsättning för goda studieresultat
är goda lärmiljöer som bidrar till trygghet och
arbetsro. Energipåfyllning mitt på dagen är viktig
för att skapa bästa förutsättningar för lärande.
Gemensamma insatser mellan internservice och
skolan ska ske för att förbättra upplevelsen av
skolmåltiden.
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Utvecklingen av det pedagogiska ledarskapet och
ett systematiskt kvalitetsarbete till en bättre arbetsmiljö för både personal och elever är prioriterat.
Personal inom förskola och skola är helt avgörande resurser för kvalitet, lärande, trygghet och
kreativitet. Vi ska arbeta än mer målmedvetet och
strukturerat med att sträva mot att vara en av de
attraktivaste arbetsgivarna i regionen. Detta ska
bland annat ske genom att erbjuda fler karriärmöjligheter, inte minst inom förskolan där de
möjligheterna i dag är små. För att möta lärarbristen behöver nya vägar prövas.
Tid tillsammans med pedagog är det som spelar
störst roll för elevens förbättrade resultatutveckling. Det faktumet är en tydlig signal om vad
man som huvudman ska prioritera när man väljer
bland olika insatser.
Den kraftiga tillväxten som vi nu ser, som är
viktig och bra för Ale kommun, innebär stora
påfrestningar inom utbildningsnämndens verksamhetsområden. Detta kräver ett nytt tänk när
det gäller organisation på sektors och styrande
nivåer. Kommunen måste bedriva ett effektivt
och smart arbete i allt från att bygga nya lokaler
och starta upp nya verksamheter till att inte tappa
fart i arbetet med skolutveckling.
För att nå målen inom skolans område är gräns
överskridande samverkan viktigt. Genom samverkan förbättrar vi bland annat arbetet med tidiga
samordnade insatser. Samverkan mellan skola och
föreningsliv skapar också goda förutsättningar för
reellt ungdomsinflytande på ungdomarnas initiativ
och villkor samt en utveckling av föreningslivet.

5.1.1.1 PRIORITERADE MÅTT

• Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program ska öka. Målet för 2022 är
90 procent. För 2018 är målvärdet 82 procent.
Utfall 2016: 78,1 procent (egen mätning).
• Andel elever som nått målen i alla ämnen ska
öka. Målet för 2022 är 82 procent. För 2018 är
målvärdet 75 procent. Utfall 2016: 66,1 procent (egen mätning).
• Andelen elever i årskurs 8 som känner önskan
att lära sig mer ska öka. Målet för 2022 är 53
procent. För 2018 är målvärdet 50 procent.
Utfall T1 2017: 43 procent (egen mätning).
5.1.2 SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA

Alebor mellan 16 och 67 år ska, i relation till egen
förmåga, ha möjlighet till meningsfull sysselsättning. Målsättningen är egenförsörjning, ökad
känsla av sammanhang och delaktighet och dessutom att nå långsiktiga effekter som bättre psykisk hälsa och längre liv. På samhällsnivå ger
sysselsättning för alla ökade intäkter och lägre
kostnader samt positiva sociala effekter.
Sysselsättning för alla kräver insatser såväl på kort
sikt som på medellång och lång sikt. Arbetet ska
därmed fortsatt bedrivas i flera parallella spår.
Den variation av arbetsmarknadsåtgärder som
finns i Sverige i dag måste tas tillvara fullt ut för
att möta invånarnas olika förutsättningar. Extratjänster och anställningar med särskilt anställningsstöd ska nyttjas till sin fulla potential. Förutom att det är en möjlighet till arbete för en
enskild individ så kan kommunens verksamheter
också förmeras genom den möjlighet till guldkant
som detta innebär. För de Alebor som är nyanlända och tillhör etableringen kan det vara ett utmärkt sätt att få fotfäste på arbetsmarknaden och
kontakt med samhället i stort.
Såväl nyanlända som ungdomar är exempel på
grupper där praktikplats kan vara ett första steg
ut på arbetsmarknaden eller en möjlighet att prova på ett yrke innan man väljer en utbildning.
Kommunen ska vara ett föredöme när det gäller
att erbjuda praktikplatser, men också i samverkan
med näringslivet kan praktikplatser skapas. Det
framgångsrika arbetet med feriearbete för ung
domar kommer att fortsätta, även det i samverkan
med näringslivet.
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Ett gott och nära samarbete mellan näringslivet,
kommunen och samhällets aktörer för arbetsmarknadsfrågor 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.
Den arbetskraftsbrist som finns i flera stora yrkesgrupper kräver särskilt fokus. Samtidigt som vissa
yrkeskategorier är svårrekryterade inom kommunen finns människor i samhället som står utanför
arbetsmarknaden. Att kombinera anställning med
yrkesutbildning har provats tidigare i kommunen
med gott resultat och detta arbete behöver utvecklas ytterligare och på sikt kunna omfatta flera
yrkeskategorier.
För de Alebor som står allra längst från arbetsmarknaden krävs möjliggörande och ibland också
motivationshöjande insatser, i samverkan med
såväl sjukvård som försäkringskassa och arbetsförmedling. Detta är ett målmedvetet och långsiktigt arbete som bedrivs inom ramen för arbetsmarknadsenhetens båda delar, sysselsättning och
daglig verksamhet och tar sin utgångspunkt i
evidensbaserade metoder. Möjligheten att komma
vidare från en form av sysselsättning, till exempel
dagligt arbete, till annan anställningsform är en
viktig del av detta långsiktiga arbete för att varje
individ ska ha möjligheten att, utifrån sina förutsättningar, utvecklas och optimera sin förmåga.
I alla ovan nämnda delar är samarbetet med arbetsförmedlingen självfallet en framgångsfaktor.
Detta arbete har intensifierats under 2017 och
planen är att fortsätta förtäta samarbetet under
2018. Ett exempel skulle kunna vara att möjligheten att intervenera tidigt i processen och därmed
kunna erbjuda insatser för de som inte stått till
arbetsmarknadens förfogande så länge, kan utvecklas ytterligare. Detta är en arena som kommunen hittills inte agerat på men som på sikt
skulle kunna vara möjlig. Målsättningen för 2018
är ambitiös och kommer att kräva att arbetet är
intensivt, inte bara i samverkan med näringsliv
och övriga parter utan också internt i kommunens
alla delar.

5.1.2.1 Prioriterat mått

• Andel arbetslösa och i program i åldern 18–24
år ska minska. Målet 2022 är att de ska vara
4,0 procent. För 2018 är målvärdet 5,5 procent.
Utfall april 2017: 6,7 procent.
• Andel utrikesfödda av det totala antalet arbets
lösa/i program ska minska. Målet 2022 är att
de ska vara 35 procent. För 2018 är målvärdet
45 procent. Utfall i april 2017 48 procent (Arbetsförmedlingen).
5.1.3 MEDSKAPANDE INVÅNARE

I dagens samhälle är ökad delaktighet en del av
invånarnas förväntningar. Ökad delaktighet genom inflytande 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 organisationen att den har förmåga att
tillmötesgå detta behov.
Stora förändringar har skett i de grundläggande
värderingarna i Sverige de senaste trettio åren.
Dagens svensk vill i mycket större utsträckning
själv ha inflytande över de beslut som är avgörande i vardagen.
Kommunens beslutade riktlinjer för invånardialog
pekar på betydelsen av invånardialog på alla nivåer. Såväl politiken som förvaltningen har ett stort
ansvar för att använda olika dialogmetoder där
det förbättrar resultatet av kommunens arbete.
Dialog bör användas i de fall det tillför kompetens till frågan eller förstärker förankringsarbetet.
Policys och regler för medborgardialog som tydliggör förvaltningens roll i arbetet är viktiga.
5.1.3.1 Prioriterat mått

• Andelen invånare som enligt Nöjd Inflytande
Index anser att de har insyn och inflytande
över kommunens verksamhet ska öka.
Målet 2018 är 45. Målsättningen 2022 är 50.
Utfall våren 2017: 44 (egen mätning).
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5.1.4 HÅLLBART SAMHÄLLE

5.1.4.1 Prioriterat mått

Ale växer snabbt och det finns nu möjlighet att
förändra samhällenas förutsättningar. Ny bebyggelse ska planeras hållbart utifrån både ett socialt,
ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

• Andelen invånare som har lön i den understa
kvintilen skall inte i något område vara högre
än 25 procent. För 2018 är målvärdet 31 procent. Utfall 2016: 32,9 procent (avser inkomstår 2014, källa Västdatabasen-SCB).

Vi behöver minska samhällets negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna
särskild uppmärksamhet åt luft- och vattenkvalitet, buller samt möjlighet att utnyttja kollektiva
transporter.
Grön- och blåstruktur ska säkerställas efter dess
potential att bidra med ekosystemtjänster, värden
och tjänster för människan och för bevarande av
biologisk mångfald. Bevarande av ekosystemtjänster blir särskilt viktigt för att kunna anpassa samhällena till ett förändrat klimat.
Den fysiska miljön ska skapa förutsättningar för
hållbart resande och även ge möjlighet till fysisk
aktivitet i vardagen. Särskilt barns möjlighet att
kunna och vilja röra sig i samhället ska beaktas.
Grönområden är viktiga för rekreation, folkhälsa
och social hållbarhet. Det finns tydliga samband
mellan tillgången till gröna miljöer och fysisk och
mental hälsa. Närhet till grönområden i och i anslutning till tätorterna är särskilt viktigt för barn,
äldre, rörelsehindrade och människor utan bil.
Platsers historia har betydelse för samhörigheten
och trivseln i ett bostadsområde och det är därför
viktigt att vårda de kulturvärden som finns i närmiljön. Boendemiljöerna är en del av vår kulturmiljö, vilken ska betraktas som en ändlig resurs.
Jordbruk är av nationell betydelse och jordbruksmarken som naturresurs är viktig för vår livsmedelsförsörjning. Många odlingslandskap hyser
också höga värden för rekreation, kulturhistoria
och biologisk mångfald.
Kunskap om energihushållande behöver spridas
för att uppmuntra energismart byggande.
Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan, individer, olika områden, stadsnära områden och landsbygdsområden.
En god integration av människor och en balans
mellan hållbarhetens tre dimensioner leder till
mer jämlika livsvillkor samt begränsad belastning
på miljön, nu och framförallt för kommande
generationer.

• Andelen ungdomar som går och cyklar till
skolan ska öka. Basvärde tas fram under 2017.
Därefter fastställs målvärden för 2018 och
2022.
5.2 EKOLOGISK HÅLLBARHET
5.2.1 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

En stor del av dagens miljöproblem hänger ihop
med vår konsumtion. För att konsumtionens negativa miljöpåverkan ska minska måste vi förändra
hur och vad vi konsumerar. En hållbar konsumtion
och produktion innebär en god hushållning av
naturresurser och en minskad användning av icke
förnyelsebara råvaror och skadliga kemikalier. En
omställning till mera hållbara alternativ är positivt
inte bara för miljön utan även för vår hälsa.
Varor och tjänster påverkar miljön under hela
livscykeln; vid tillverkning, användning, återbruk,
materialåtervinning, omhändertagande av avfall
och transporter i alla led.
Kommunen är en stor inköpare av varor och
tjänster och har därmed stor möjlighet att påverka. Kommunen bör även föregå med gott exempel
och sprida kunskap och goda vanor kring hållbar
konsumtion genom verksamheter som exempelvis
förskola och utbildning.
5.2.1.1 PRIORITERAT MÅTT

• Andelen ekologiska livsmedel ska till 2022 öka
till 60 procent. 2018 är målvärdet 45 procent.
Utfall 2016: 34 procent (Kolada: U07409).
• Halvera matsvinnet fram till 2022. 2018 år
målsättningen att minska matsvinnet med 10
procent. Utfall: Det finns inga mätningar på
matsvinn idag.
• 60 procent av alla miljöer inom kommunala
verksamheter där barn vistas ska 2022 vara
giftfria. 2018 är målsättningen 25 procent.
Utfall: inga data finns i dag. Definition av
giftfri förskola ska arbetas fram.
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5.2.2 MINSKAD KLIMATPÅVERKAN OCH
FOSSILFRITT SAMHÄLLE

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar. Utsläppen av växthusgaser från svensk
konsumtion har ökat kraftigt de senaste decennierna och visar inte på någon minskande trend.
Den senaste tioårsperioden har varit den varmaste
som uppmätts på 150 år. Som följd av de ökade
utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig
global uppvärmning som överstiger två grader,
vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk
för väderrelaterade naturkatastrofer. För att minska fortsatt negativ påverkan på klimatsystemet
måste vi ställa om samhället och skapa möjlighet
för invånarna att leva klimatsmart.
För att skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor
och en långsiktigt hållbar utveckling måste klimatförändringen minimeras.
5.2.2.1 PRIORITERAT MÅTT

• Koldioxidbelastningen per kilometer ska minska för våra fordon. Målsättningen 2022 är 50
g/km. 2018 är målsättningen 72 g/km.
Utfall i april 2017 108 g koldioxid/km.
5.3 EKONOMISK HÅLLBARHET
5.3.1 EKONOMI FÖR STRATEGISK UTVECKLING

För att nå de strategiska målen ska resurser frigöras till prioriterade områden och verksamhetsutveckling.
Vi ska visa på god ekonomisk hushållning där alla
tar aktivt ansvar för tilldelade ekonomiska medel.
Långsiktiga investeringar genomförs för att bryta
mönster och våga tänka i nya banor baserat på god
ekonomisk analys. Vi ska ha tillförlitlig ekonomisk
information för uppföljning och styrning.
Det ska leda till en verksamhet i ekonomisk balans
i hela organisationen.

5.3.2 BALANSERAD BEFOLKNINGSTILLVÄXT

En ökad nybyggnadstakt ska ge en över tid stabil
befolkningstillväxt. Attraktivt och mer varierat
boende för alla åldrar, nära kollektivtrafik och
befintliga huvudstråk. En komplettering av de
boendeformer som i dag saknas skapar förutsättningar för en jämnare demografisk profil. Befolkningstillväxten ska ge förutsättningar för att behålla och hållbart utveckla service som förskolor,
skolor, kollektivtrafik, handel, kulturutbud och
föreningsliv.
I mitten på 2000-talet bestämde fullmäktige att
satsa på huvudorterna Älvängen och Nödinge.
Detta arbete intensifieras nu med framtagandet av
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. Detaljplaner kommer att arbetas fram parallellt med
FÖP-arbetet för att vinna tid och underlätta att de
långsiktiga målen nås.
Den snabba tillväxten ställer krav på långsiktig
planering på 10 års sikt. Genom att ligga långt
framme kan befolkningsökningens krav på ökad
service matchas i tid. Lokalresursplanen som beskriver alla objekt som behövs oavsett ägandeform
är kommunens instrument för att ligga steget före
planeringsmässigt.
Fokus på huvudorterna innebär inte stopp för
byggen på andra ställen i kommunen. Aktörer av
olika storlek får driva utveckling utifrån sina specifika förutsättningar.
5.3.2.1 Prioriterat mått

• Befolkningstillväxten ska årligen ligga mellan
2,0 till 3,0 procent.
• Andel objekt som ligger i lokalresursplanen
som följer beslutad planering. Målet 2022 är 90
procent. För 2018 är målet 90 procent.

5.3.1.1 Prioriterat mått

• Ekonomiskt resultat per enhet. Andel enheter
med ett resultat på +/-2 procent. Målet för
2022 är 90 procent för 2018 är målsättningen
60 procent. Utfall T3 2016: 27 procent.
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5.4 UNDERLÄTTA MÄNNISKORS VARDAG
Vi ska säkra att våra processer är effektiva, kunskapsbaserade och utgår från människors resurser,
behov och förutsättningar. Våra processer ska ständigt utvecklas med fokus på bemötande, nytänkande och samverkan. Viktigt är kommunens och
näringslivets relation och uppfattningen av värdet i
kommunens levererade tjänster. Processerna med
att stödja, lära, råda, behandla och vägleda ska ge
invånare och andra intressenter förutsättningar för
självständighet och framtidstro.
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 procent 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
invånarnas behov av flexibla lösningar. Visionens
sammanfattning ”Lätt att leva” ska prägla mötet
mellan verksamhet och invånare i vår kommun.
5.4.1 PRIORITERADE MÅTT

• Kontaktcenter ska vid första kontakten lösa 70
procent av de ärenden som aktualiseras. För
2018 är målvärdet 70 procent. Utfall 2016: 40
procent (egen mätning).
• Antalet äkta e-tjänster som erbjuds invånare
och andra intressenter ska öka. Målsättningen
för 2022 är 120. För 2018 är målet 90.
Utfall 2017 april 70 st.
5.5 SÄRSKILDA UPPDRAG TILL NÄMNDERNA
Under 2018 ska nedanstående uppdrag särskilt
prioriteras i nämndernas arbete. Nämnderna ska
också med utgångspunkt i inriktningsdokumentet
värdera om ytterligare uppdrag behöver formuleras till respektive sektor.

Uppdrag

Ansvarig nämnd

Mål för hur länge elever läser på IM ska tas fram

Utbildning

Ökad fysisk aktivitet i skolan

Utbildning

Feriearbete ska erbjudas alla ungdomar

Omsorg och arbetsmarknad

Prioritera åtgärder utifrån den sociala kartläggningen Att leva i Ale

Kommunstyrelsen

Verktyg för att styra tillväxttakten ska utvecklas

Samhällsbyggnad och kommunstyrelsen

Omvandla äldre lägenheter till trygghetsboende

Omsorg och arbetsmarknad

Nyanländas etablering på arbetsmarknaden ska stärkas

Omsorg och arbetsmarknad

Ung och trygg ska etableras med ökad fältverksamhet

Kultur och fritid

Ny klimatstrategi genom omarbetning av energi och klimatplanen

Kommunstyrelsen

Klimatanpassningsplan

Kommunstyrelsen

Leda införandet av en digital agenda för effektiv och gemensam användning av ny teknik

Kommunstyrelsen

Utveckla Ale Kulturrum till ett aktivitetshus för alla i Ale

Sektorerna kultur och fritid, utbildning, kommunstyrelsen

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

Alla nämnder

Genomföra försöksverksamhet karensdag

Kommunstyrelsen

Bred politisk genomgång av långsiktiga finansiella mål

Leds av kommunstyrelsen med alla nämnder

Förvaltningen ska under 2018 erbjuda minst 65 platser inom olika anställningsformer

Alla nämnder
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Personalpolitik
6.1 POSITIV ARBETSMILJÖ OCH GEMENSAM
ORGANISATIONSKULTUR

6.3 INSPIRERANDE LEDARSKAP SKAPAR
ENGAGEMANG

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

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.

Vi ska arbeta för en positiv och gemensam organisationskultur, gemensamma värderingar och förhållningssätt ska prägla organisationen. Kulturen
ska leda 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 genomförda kulturmätningsarbetet visar tydligt på behovet av att öka
insatserna för att skapa ett Ale-Vi. Känslan av att
höra ihop i ett större sammanhang förbättra organisationens möjligheter att möta de utmaningar
som vi står inför.
Vi har kommit en bit på väg att bli en organisation. De månatliga chefsmötena och de gemensamma ledarutbildningarna för enhetschefer och
verksamhetschefer är pusselbitar till en gemensam
organisation. Under de kommande åren ska detta
arbete fortsätta så att fler medarbetare med stolthet säger att de arbetar i Ale kommun.
6.2 HÄLSA
Ohälsotalen har utvecklats positivt under 2016.
Fortfarande är nivån alldeles för hög. Omställningsarbetet under 2017 för att skapa förutsättningar för tillväxten på sikt utmanar också hälsan. Kravet på att arbeta på nya sätt eller helt ta
bort tidigare arbetsuppgifter är för många både
utmanande och skrämmande. Även fortsättningsvis behöver därför kommunen ha ett tydligt fokus
på att förbättra hälsoläget bland medarbetarna.

Kommunens Ledarplattform innefattande chefoch ledardefinitionen förtydligar uppdragen som
chef och ledare och är grunden i kommunens
ledarutveckling
I Ale kommun tar chefer ansvar för att utveckla
arbetsmiljön, medarbetarskapet, verksamheten
och kommunen som helhet. För att skapa ett
gemensamt, 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 uppgiftsorientering.
Ale behöver en gemensam plattform för ledar
skapet. Alla ledare ska därför genomföra utbildningen utvecklande ledarskap. Utvecklande ledarskap är en ledarutvecklingsutbildning, som
bygger på internationell forskning och som
försvarshögskolan har anpassat till svenska förhållanden. Utbildningen kännetecknas av att ledaren
uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om
moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord
värdegrund.
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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 ojämställdhet kring lönebildningen.
Vi ska bibehålla vår konkurrensfördel gentemot
omgivande kommuner.
6.5 ATTRAKTIVITET OCH
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Professionella medarbetare är en förutsättning för
att vi ska fullgöra våra uppdrag. Ale kommuns
tillväxt ställer nya krav på organisationen och då
blir medarbetarnas kompetens avgörande för utvecklingen. Varje sektor ska fortlöpande arbeta
med sektorns kompetensförsörjning i nära samarbete med HR. En gemensam plattform för strategisk kompetensförsörjning håller på och tas fram
under 2017. Detta arbete ska fokuseras
under 2018.

Fler medarbetare ska vilja rekommendera Ale
kommun som arbetsgivare. Utifrån den aspekten
är det även viktigt med möjligheten till karriärsutveckling. Den intern rekrytering till chefstjänster,
som en följd av orienteringsprogram ”Jag vill bli
chef?!” ökar successivt och ska så fortsätta.
6.6 JÄMSTÄLLDHET
Utvecklingen av möjligheten till önskad tjänstgöringsgrad är viktigt för att medarbetarna ska kunna leva på sin lön och känna delaktighet och inflytande över sin arbetssituation.
Andelen heltidsanställda ska öka inom Ale kommun.
6.6.1 PRIORITERADE MÅTT

• Målet är att 85 procent av kommunens anställda år 2018 ska vara heltidsanställda.
• Sjuktalen 2018 ska vara lägre än sjuktalen för
2017, både korttidsfrånvaron och den totala
sjukfrånvaron.

Ett aktivt arbeta med Ales arbetsgivarvarumärke,
där vi skapar en rödtråd i vår kommunikation och
genom vårt ledarskap så att fler pratar positivt om
Ale och oss som arbetsgivare. Den starkaste reklambäraren är de som arbetar i kommunen.
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Budget 2018 och plan 2019–2021
7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS

7.3 BERÄKNING AV UTÖKAT UPPDRAG

Verksamhetsplanen 2018–2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr.

Långsiktighet är en viktig faktor för att skapa tillit
och trygghet bland invånare och meda rbetare.
Spelreglerna för den årliga uppräkningen av uppdraget i en snabb tillväxt bidrar till detta. Intäktsökningen per år kommer att variera baserat på att
beräkning av befolkningen den 1 november året
innan. För att beräkna uppräkningen kommer
därför 80 procent av kostnaderna att kompenseras
baserat på kostnaderna i räkenskapssammandraget
2016 kompenserat för budgeten 2017.

7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN
Ale kommuns skatteprognos för åren 2017–2021
framgår i tabellen nedan som baseras på SKL:s
prognos enligt cirkulär 17:18 (2017-04-27). Kommunen står inför en rejäl befolkningstillväxt framöver och har därför valt att simulera skatteintäkterna med kommunens egen befolkningsprognos.
Detta innebär både ökad kommunalskatt och
generellt statsbidrag samt att kommunen får del av
eftersläpningsersättningen eftersom kommunens
befolkning förväntas öka med mer än 1,2 procent
per år.
Kommunalskatt och generella statsbidrag
(Mkr)

Budget
2017

Prognos*
2017

Budget
2018

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Kommunalskatt
* Preliminär kommunalskatt
* Avräkning 2016
* Avräkning 2017

1 363,2
1 363,2
0,0
0,0

1 370,1
1 377,9
2,4
-10,2

1 422,1
1 422,1
0,0
0,0

1 471,9
1 471,9
0,0
0,0

1 524,9
1 524,9
0,0
0,0

1 584,4
1 584,4
0,0
0,0

208,4
221,0
-12,6

209,8
223,4
-13,6

218,9
230,5
-11,5

226,9
238,6
-11,7

235,4
247,2
-11,8

244,9
256,8
-11,9

-7,2
0,0
7,2
49,4

-0,3
0,0
6,1
52,0

-5,5
0,0
10,5
55,2

-8,1
0,0
10,6
55,2

-11,3
0,0
10,7
55,2

-13,5
0,0
10,8
55,2

12,5
0,0
0,0
0,0
1 633,5

0,0
7,5
0,0
0,0
1 645,1

0,0
7,5
21,6
10,4
1 740,8
95,7

0,0
5,0
45,2
9,7
1 816,3
75,5

0,0
2,5
101,7
25,0
1 944,2
127,9

0,0
0,0
136,7
16,0
2 034,5
90,3

Utjämning
*Inkomstutjämning
*Kostnadsutjämning
Regleringsbidrag/avgift
Strukturbidrag
LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Välfärdsmiljarderna (Preliminär fördelning)*
Välfärdsmiljarderna (Flyktingvariabeln)**
Egen befolkningsprognos***
Eftersläpningsersättning (50 procent)****
TOTALT
Årlig förändring av prognos
Förändring budget/prognos

11,7

*) P
 reliminär fördelning av välfärdsmiljarderna (både befolkning- och flyktingvariabeln) är särredovisad i budgeten för 2017. För prognosen 2017
och resterande år inkluderas den del av välfärdsmiljarderna som är kopplade till befolkningen i den preliminära kommunalskatten.
**) Delen av välfärdsmiljarderna som är kopplade till flyktingvariabeln. Ligger utanför skatteprognosen. Egen prognos för 2018–2021
***) Förändringen av skatteintäkterna när Ale kommuns egen befolkningsprognos används för att simulera skatteintäkterna. Avser 2018–2021.
****) N
 är Ale kommuns egen befolkningsprognos används uppfyller Ale kravet för eftersläpningsersättningen som faller ut till kommuner som haft en
befolkningstillväxt över 1,2 procent per år under en 5 års period. Avser 2018–2021.
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7.4 KOSTNADSUTJÄMNING
Verksamhetstatsbidrag

Standardkostnad
kr/invånare 2018
Ale

Förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg
Förskoleklass och grundskola
Gymnasieskola
Individ- och familjeomsorg
Barn och ungdomar med
utländsk bakgrund
Äldreomsorg
Befolkningsförändringar
Bebyggelsestruktur
Löner
Kollektivtrafik
Summa

Riket

Utjämning för Ale 2018
kr/inv

Utjämning för Ale 2017

Mkr

kr/inv

Mkr

9 206
12 363
4 711
3 322

7 959
11 002
3 837
4 141

1 247
1 361
874
-819

37,1
40,5
26,0
-24,4

Bidrag
Bidrag
Bidrag
Avgift

1 124
1 457
797
-781

33,0
42,8
23,4
-23,0

71
7 986
0
-13
-234
1 265

137
10 570
52
215
0
1 153

-66
-2 584
-52
-228
-234
112

-2,0
-76,9
-1,5
-6,8
-7,0
3,3

Avgift
Avgift
Avgift
Avgift
Avgift
Bidrag

-64
-2 491
-156
-229
-225
105

-1,9
-73,2
-4,6
-6,7
-6,6
3,1

38 677

39 065

-388

-11,5

-462

-13,6

Enligt prognosen kommer Ale kommun att betala 11,5 Mkr till kostnadsutjämningssystemet år 2018 vilket är en minskning med 2,1 Mkr i förhållande till 2017.

7.5 RESULTATRÄKNING
Resultatposter
(Mkr)

Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Verksamhetens nettokostnader
Avsättning till omställningsfond
Ram 2017

-1 559,3
0,0
-1 559,3

-1 588,7
-30,0
-1 618,7

-1 692,0
0,0
-1 692,0

-1 759,3
0,0
-1 759,3

-1 878,3
0,0
-1 878,3

-1 961,0
0,0
-1 961,0

Avskrivningar
avgår kapitalkostnader
Återbäring AFA-försäkring
Nettokostnad

-79,1
103,6
0,0
-1 534,8

-93,2
117,0
0,0
-1 594,9

-100,6
124,8
0,0
-1 667,8

-112,0
141,5
0,0
-1 729,8

-125,4
158,6
0,0
-1 845,1

-137,1
173,6
0,0
-1 924,5

1 564,9
0,0
0,0
0,0

1 633,5
0,0
0,0
0,0

1 701,3
21,6
10,4
7,5

1 756,5
45,2
9,7
5,0

1 814,9
101,7
25,0
2,5

1 881,8
136,7
16,0
0,0

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Avgår resultat för affärsverksamheten

3,0
-2,8
0,0

3,0
-11,6
0,0

3,0
-7,0
0,0

3,0
-17,5
0,0

3,0
-25,1
0,0

3,0
-32,0
0,0

Årets resultat

30,3

30,0

69,0

72,0

77,0

81,0

98,1%

98,2%

96,0%

96,0%

96,0%

96,0%

Skatteintäkter/generella statsbidrag*
Egen befolkningsprognos
Eftersläpningsersättning
Välfärdsmiljarderna (Flyktingvariabeln)**

Nettokostnadsandel

*) I skatteintäkter/generella statsbidrag ingår för 2017 beräknade 12,5 Mkr som avser den preliminära fördelningen av de aviserade 10 miljarderna.
**) Delen av välfärdsmiljarderna som är kopplade till flyktingvariabeln. Ligger utanför skatteprognosen. Egen prognos för 2018–2021
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7.6 BALANSRÄKNING
Balansposter
(Mkr)

Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

1 369,0
54,1
1 423,1

1 696,8
55,4
1 752,2

1 777,6
55,4
1 833,0

2 085,9
55,4
2 141,3

2 384,6
55,4
2 440,0

2 579,6
55,4
2 635,0

12,1
151,2
84,3
247,6

53,8
84,8
93,4
232,0

12,1
161,2
106,0
279,3

12,1
172,8
110,0
294,9

30,1
185,2
110,0
325,3

60,1
198,5
110,0
368,6

1 670,7

1 984,2

2 112,3

2 436,2

2 765,3

3 003,6

847,2
30,3
100,0
108,1
356,8
358,6

849,4
30,0
0,0
102,2
661,2
371,4

946,2
69,0
0,0
121,3
649,4
395,4

1 018,2
72,0
0,0
137,0
896,7
384,3

1 095,2
77,0
0,0
150,2
1 124,4
395,4

1 176,2
81,0
0,0
164,7
1 238,4
424,3

1 670,7

1 984,2

2 112,3

2 436,2

2 765,3

3 003,6

50,7%

42,8%

44,8%

41,8%

39,6%

39,2%

Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

30,3
79,1
5,9
-8,8
0,0

30,0
93,2
-1,1
0,0
0,0

69,0
100,6
10,7
0,0
0,0

72,0
112,0
15,7
0,0
0,0

77,0
125,4
13,2
0,0
0,0

81,0
137,1
14,5
0,0
0,0

106,5
-36,2
14,6
17,0
101,9

122,1
9,6
22,1
125,0
278,8

180,3
-10,8
0,0
18,8
188,3

199,7
-11,6
0,0
-11,0
177,1

215,6
-12,4
-18,0
11,1
196,3

232,6
-13,3
-30,0
28,9
218,2

-216,2
6,9
0,0
0,0
-209,3

-308,8
0,0
0,0
0,0
-308,8

-337,2
0,0
0,0
0,0
-337,2

-420,3
0,0
0,0
0,0
-420,3

-424,1
0,0
0,0
0,0
-424,1

-332,1
0,0
0,0
0,0
-332,1

135,0
-55,0
17,0
1,3
98,3

79,0
0,0
0,0
0,0
79,0

170,6
0,0
0,0
0,0
170,6

247,3
0,0
0,0
0,0
247,3

227,7
0,0
0,0
0,0
227,7

114,0
0,0
0,0
0,0
114,0

-9,1
93,4
84,3
-9,1

0,0
93,4
93,4
0,0

21,7
84,3
106,0
21,7

4,0
106,0
110,0
4,0

0,0
110,0
110,0
0,0

0,0
110,0
110,0
0,0

Exploateringsfastigheter
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital*
Därav årets resultat
Därav resultatutjämningsreserv
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Soliditet

7.7 KASSAFLÖDESANALYS
Finansieringsposter
(Mkr)
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning
Justering för gjorda avsättningar
Justering för reavinst/-förlust
Justering för ej likvärdiga påverkande poster
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning förråd/lager/pågående arbete
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella/immateriella
anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Minskning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning/minskning av långfristiga skulder
Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring likvida medel
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7.8 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 kommunalskatten och den
kommunalekonomiska utjämningen.
Nämnderna har kompenserats utifrån de uppdragsförändringar som sker mellan åren förenat
med befolkningsförändringar.

Ersättningen baseras på bokslutet 2016 som divideras med antalet invånare per verksamhetsområde. Ale kommuns egen befolkningsprognos används därefter för att räkna fram ersättningen för
det förändrade uppdraget inför kommande budgetår där 80 procent av befolkningsförändringen
räknas upp. Äldreomsorgen grupperas i intervaller
där ersättningen dubbleras vart femte år. Slutligen
justeras nämndernas ramar utifrån resultatet 2016
och indexuppräkning.

Kommunbidrag
(Mkr)

Budget
2017

Förändring

Budget
2018

Utbildningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd*
Samhällsbyggnadsnämnd
Kommunstyrelsen**
Övriga nämnder:
* Överförmyndarnämnd
* Revision
* Valnämnd
* Jävsnämnd
Pensionskostnader och pensionsreserv
Finansreserv*
Omställningsfond
Totalt

764,431
77,335
493,434
49,834
171,165

41,392
2,578
16,289
1,414
42,036

805,823
79,913
509,723
51,248
213,201

2,059
1,100
0,000
0,160
28,000
1,182
30,000
1 618,700

0,273
0,000
0,500
0,000
0,000
-1,182
-30,000
73,300

2,332
1,100
0,500
0,160
28,000
0,000
0,000
1 692,000

*) Inklusive tilläggsanslag 4 Mkr (beslut kommunfullmäktige 2017 06 19).
**) I kommunstyrelsens ram ligger medel för löneökningar 2017 och 2018 som kommer att fördelas till nämnderna när löneavtalen är klara.
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7.9 ÖVRIGA EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

7.10 TAXOR OCH AVGIFTER

• Principen är att 80 procent av det ökade uppdraget räknas upp årligen.

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.

• Vid fördelningen av budgetramarna har utgångspunkten varit de olika verksamheternas
ramar 2017-06-19.
• Kommunbidrag för löneökningar finns budgeterade under kommunstyrelsen och kommer att
fördelas ut till nämnderna när löneavtalen för
2018 är klara. Det innebär att budgetramarna
för respektive nämnd kommer att revideras när
de lokala löneavtalen för 2018 är klara.
• Nämndernas ramar har inflationsuppräknats
med 2,0 procent.
• Personalomkostnadspåslaget är räknat på 39,2
procent.
• Vid beräkning av kapitalkostnader har en internränta på 1,75 procent använts.
• För år 2018 är internhyran uppbyggd av kapitalkostnader samt 299,0 kr/m2 BRA
(bruksvärdesa rea) och 22,0 kr/m2 för yttre
skötsel och underhåll av tomtyta

De affärsdrivande verksamheterna inom samhällsbyggnadsnämnden utgör särskilda balansräkningsenheter som tillgodoräknas och belastas sitt resultat genom reglering mot resultatutjämningsfonder. Beslut om resultatdisposition tas i respektive
bokslut.
Enheterna svarar för sina anläggningstillgångar
och sitt rörelsekapital. För förvärv av anläggningar fordras medgivande av kommunfullmäktige.
Taxenivåerna beslutas av kommunfullmäktige.
Enheterna ska långsiktigt ha full kostnadstäckning inklusive kapitalkostnader och administrationsersättning. Därvid ska eventuella framtida
återställningskostnader eller stora underhållsbehov beaktas. I budgeten angivna totala investeringsramar för enheterna disponeras av nämnd.

• Den kommunala organisationen ska bedriva
effektiviseringar som resulterar i minskade
kostnader.
• De politiska satsningar som berör nämnderna
framgår av verksamhetsplanens inledning och
ingår i nämndernas ramar.
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7.11 VA-VERKSAMHETEN
För att skapa en långsiktigt hållbar VA-försörjning sker arbete kontinuerligt i enlighet med
kommunens VA-plan.
Resultaträkning

Bokslut 2016

Prognos 2017

Budget 2018

49 567
-44 091
-4 066

50 887
-45 382
-4 535

52 200
-46 912
-4 318

Verksamhetens nettokostnader

1 410

970

970

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

35
-1 445

30
-1 000

30
-1 000

Årets resultat

0

0

0

Balansräkning

Bokslut 2016

Prognos 2017

Budget 2018

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

134 474
9 178

145 987
9 200

171 969
9 300

Summa tillgångar

143 652

155 187

181 269

Eget kapital
Därav årets resultat
Investeringsfond
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

0
0
3 654
125 414
14 584

0
0
3 570
137 017
14 600

0
0
3 486
163 083
14 700

Summa skulder och eget kapital

143 652

155 187

181 269

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

7.12 RENHÅLLNINGSVERKSAMHETEN
Renhållningsverksamheten drivs enligt planerna och arbete med handlingsplan inför den regionala
avfallsplanen tillsammans med GR pågår kontinuerligt.
Resultaträkning

Bokslut 2016

Prognos 2017

Budget 2018

27 884
-26 362
-1 348

28 686
-27 160
-1 546

29 500
-27 986
-1 504

174

-20

10

23
-3

20
0

20
-30

Årets resultat

194

0

0

Balansräkning

Bokslut 2016

Prognos 2017

Budget 2018

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

4 308
4 944

3 862
5 000

10 318
5 000

Summa tillgångar

9 252

8 862

15 318

Eget kapital
Därav årets resultat
Investeringsfond
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

666
194
0
0
8 586

666
0
0
0
8 196

666
0
0
6 200
8 452

Summa skulder och eget kapital

9 252

8 862

15 318

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
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Investeringsplan 2018–2021
En investering innebär anskaffande av inventarier
eller anläggningar som har en ekonomisk livlängd
på minst tre år och en totalkostnad på minst
25 000 kr.
De kommande årens investeringsbehov är omfattande. I planen ligger en samlad investeringsvolym
på 1 513,5 Mkr för perioden 2018–2021. Investeringsplanen ska enligt de finansiella målen finansieras av egna medel med minst 50 procent över
tid. Därför budgeteras ett resultat som tillsammans med avskrivningskostnaderna ska finansiera
50 procent av investeringsvolymen.
Överföring av investeringsanslag mellan åren sker
genom beslut av kommunfullmäktige per objekt i
samband med att bokslutet behandlas. Grundprincipen är att beslutade investeringsanslag får
tas i anspråk även efterföljande kalenderår om
investeringen inte kunnat genomföras det inne
varande budgetåret.

Årsanslaget är nämndernas behov av reinvesteringar i verksamheten. Användningen av årsanslaget är inte specificerat. Det avgörs av respektive
nämnd. Oförbrukade årsanslagen överförs inte
mellan åren. Nästkommande års anslag får tas i
bruk för att genomföra dessa.
Behovsnämnden beslutar om och ansvarar för
omfattningen och förändringar av objektet förutom för lokalinvesteringar som kommunstyrelsen
ansvarar för och ska följa den av kommunfullmäktige antagna lokalresursplanen. Utförande
nämnden ansvar för att projektet genomförs
inom givna ramar. När investeringen är slutförd
kommer kapital- och driftkostnader inklusive
internränta att fördelas på de nämnder som
enligt reglementet är ansvarig för utförande
av verksamheten.

INVESTERINGAR FÖR ÅREN 2018–2021 FÖRESLÅS ENLIGT TABELL
Investeringar (Tkr)

2018

2019

2020

2021

Totalsumma

Kommunstyrelsen

48 225

48 225

48 225

48 225

192 900

Kommunstyrelsen, serviceorganisation

36 210

28 610

28 370

26 400

119 590

158 514

253 000

227 500

179 000

818 014

Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierat

Kommunstyrelsen, lokaler

32 862

26 300

26 850

25 950

111 962

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

10 310

2 000

2 000

2 000

16 310

5 000

15 000

25 000

30 000

75 000

Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

7 800

3 800

1 800

1 800

15 200

38 260

43 290

64 300

18 700

164 550

337 181

420 225

424 045

332 075

1 513 526

Samhällsbyggnadsnämnden, avgiftsfinansierat
Summering

20 000

20 000

20 000

20 000

80 000

Centrumutveckling

Markreserv

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

IT-investeringar

9 025

9 025

9 025

9 025

36 100

200

200

200

200

800

12 500

12 500

12 500

12 500

50 000

e-arkiv
Infrastrukturinvesteringar vid exploateringar
Laddinfrastruktur (om ej extern)
Årsanslag KS
Summa KS

500

500

500

500

2 000

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

48 225

48 225

48 225

48 225

192 900

Årsanslag serviceorganisationen

36 210

28 610

28 370

26 400

119 590

Summa KS serviceorganisation

36 210

28 610

28 370

26 400

119 590
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Investeringar fortsättning (Tkr)

2018

2019

2020

2021

Totalsumma

Nya boenden funktionshinder

24 000

9 000

0

9 000

42 000

0

0

0

0

0

500

500

1 000

Permanent boende Krokstorp (Separat ärende)
Surte förskola
Bohus förskola
Stenkil/Backa förskola

2 000

500

500

1 000

10 000

23 000

35 000

Stenkil/Backa förskola/F–3

5 000

50 000

55 000

Nödinge FÖP 1 förskola

2 000

10 000

12 000

31 000

116 000

Nödinge F–3/förskola
Da Vinciskolan ombyggnad

5 000

40 000

40 000

43 000

15 000

3 500

Ny skola F-3
Norra Nol förskola

10 000

Nol förskola

10 000

23 000

23 000

5 000

70 000

100 000

Nol/Alafors F-6

61 500
5 000

23 000

23 000

5 000
56 000
56 000

48 000

223 000

Älvängen ny förskola

23 000

23 000

46 000

Älvängen ersättning Hövägen (förskola)

23 000

23 000

46 000

5 000

25 000

20 000

124 000

244 000

227 500

170 000

765 500

253 000

227 500

179 000

818 014

Ävängen FÖP förskolor 1
Aroseniusskolan
Summa förskolor och skola
Åtgärder vid Jennylund
Summa KS lokaler
Utbyggnad GC-nät
Utbyte gatubelysning
Nytt tänd- och släcksystem gatubelysning

2 000

10 514
158 514

2 000
50 000
10 514

3 000

3 000

3 000

3 000

12 000

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

500

500

500

500

2 000

Säkra skolvägar

1 300

1 300

1 300

1 300

5 200

Utbyggnad enligt K2020

1 500

1 500

1 500

1 500

6 000

300

300

300

300

1 200
2 000

Bredbandsutveckling
Åtgärdsvalsstudier TRV

500

500

500

500

Åtgärder på grund av ej utbyggda planer

200

200

200

200

GC-bro Hålldammsbäcken

2 000

800
2 000

Justering toppbeläggning gator GC

1 200

1 200

1 200

1 200

4 800

Ändrat huvudmannaskap enskild allmän plats

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

Reduceringsfiske Vimmersjön

1 862

1 862

Lekplatser

1 500

1 500

Attraktivare älv
Fordonsbyte parken

100

100

100

100

400

1 900

1 400

1 300

1 200

5 800

2 000

1 300

1 550

1 150

6 000

32 862

26 300

26 850

25 950

111 962

Bil mätenheten
Årsanslag SBN
Summa SBN skattefinansierat
Nytt äldreboende Älvängen
Nya boenden funktionshinder, inventarier
e-hälsa
Årsanslag OAN
Summa OAN

400

400

6 510

6 510

800

800

1 000

1 000

2 000

2 000

2 000

2 000

8 000

10 310

2 000

2 000

2 000

16 310

10 000

20 000

25 000

55 000

Inventarier ny-, till- och ombyggnad
Ny-/ombyggnad skolor/förskolor
Årsanslag UBN

5 000

5 000

5 000

5 000

20 000

Summa UBN

5 000

15 000

25 000

30 000

75 000

500

500

500

500

Offentlig utsmyckning
Upprustning simhall

3 000

2 000
3 000

Upprustning teatern Ale Kulturrum

3 000

2 000

Årsanslag KFN

1 300

1 300

1 300

1 300

5 200

Summa KFN

7 800

3 800

1 800

1 800

15 200

Omställning reningsverk Älvängen

5 000

2 000

2 000

50 000

1 000

55 000

Årsanslag VA

28 300

35 000

14 100

17 500

94 900

Summa VA

149 900

30 300

37 000

64 100

18 500

Årsanslag renhållning

7 960

6 290

200

200

14 650

Summa renhållning

7 960

6 290

200

200

14 650

38 260

43 290

64 300

18 700

164 550

337 181

420 225

424 045

332 075

1 513 526

Summa SBN avgiftsfinansierat
TOTAL SUMMA

35
Verksamhetsplan med budget 2018–2021, S AD V MP

Exploateringsplan
De större bostadsexploateringar som kommer att
pågå under perioden 2017–2021 är Kronogården i
Älvängen, ytterligare cirka 170 bostäder, Gustavas
Plats i Älvängen, cirka 120 bostäder, Folketshus
vägen/Mossvägen i Nol, cirka 115 bostäder, och
Paradisområdet i Älvängen, cirka 135 bostäder.
Större exploateringar beräknas också komma
igång i södra Backa i Nödinge omfattande totalt
cirka 800 bostäder, i Nödinge centrum ca 300
bostäder i en första etapp och i Nol norra med
totalt cirka 850 bostäder. Även en första etapp i
Älvängens centrum beräknas kunna starta.
Bland mellanstora exploateringar kan nämnas
Skårdalsvägen i Bohus med 36 bostäder. I Nödinge byggs Bräckans väg, cirka 65 bostäder, och
Nödinge 5:134, cirka 65 bostäder. I Nol kommer
Kärrvägen med cirka 25 bostäder. I Alafors byggs
Rished 7:1, cirka 40 bostäder, och Målje 2:180,
cirka 55 bostäder. I Älvängen färdigställs Änggatan, 78 bostäder, och Starrkärr 4:10, cirka 75
bostäder.

Mkr
Kostnader
Kostnader
Kronogården
Nödinge centrum
Älvängens centrum
Änggatan
Gustavas plats
Kärrvägen
Osbacken
Äskekärr
Svenstorps handelsområde
Summa
Intäkter
Kronogården
Nödinge centrum
Älvängens centrum
Änggatan
Gustavas plats
Kärrvägen
Osbacken
Äskekärr
Svenstorps handelsområde
Summa
Netto

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 under perioden, sammantaget över 2 100 bostäder i
alla pågående och planerade projekt.
Av erfarenhet kommer alla projekt inte att hinnas
med men omfattningen kommer ändå att vara stor.
Exploatering av verksamhetsmark kommer att
pågå i Osbacken, cirka 6 ha, Äskekärr, cirka 7 ha,
och Skepplanda, cirka 5 ha. Stora Viken kan
eventuellt komma igång under perioden. Kommunen har i dagsläget bara cirka 6 ha verksamhetsmark att sälja varav merparten i Skepplanda.
Planläggning för verksamhet kommer att påbörjas
i Häljered och Alvhem. I detaljplanerna för centrala Nödinge och Älvängen kommer det att
skapas byggrätter för handel, kontor och andra
verksamheter.

2017

2018

2019

2020

2021

5
2

23
2
1

10
10

30
15

30
30

8

1
1
3
5
1
37

20

45

60

15

18
15

15
15

1

4
8
8

1
28

1
5
2
34

1
5
3
9

21

30

20

-3

-11

-24

-30
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1
5

Bilaga 1 – Inriktningsdokument från
Socialdemokraterna, Aledemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2018
ALE – LÄTT ATT LEVA!

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Mycket har hänt i Ale under de senaste åren och
effekterna av den stora infrastrukturinvesteringen
börjar nu få verkligt genomslag. Tillväxttakten
har ökat till långt över 2 procent och bostadsbyggandet har tagit ordentlig fart. Samtidigt ser vi
hur de sociala utmaningarna ökar och att många
Alebor inte mår så bra som de skulle kunna. Vi ser
därför att de övergripande strategiska målsättningarna behöver arbetas om inför 2018. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma i förslaget till
budget och verksamhetsplan för 2018 med nya
målsättningar utifrån intentionerna i detta inriktningsdokument.

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.
Arbetet behöver fokuseras i en ny Klimatstrategi,
där också en plan för klimatanpassningsåtgärder
tas fram.

Eftersom Ale växer skiftar vi nu perspektivet från
den lilla till den stora kommunen. Att vara medborgare i en kommun är något mycket mer och
större än att vara en kund på en marknad. Det får
aldrig påverka vår inriktning att våra tjänster ska
erbjudas på tider och platser som tillgodoser Alebornas behov. Ale kommun ska vara en tydligt
utpräglad serviceorganisation, även när vi ägnar
oss åt myndighetsutövning. Vårt bemötande ska
alltid vara professionellt och serviceinriktat. Samtidigt ska vi ligga i framkant och utmana instanser som Länsstyrelsen och Trafikverket i frågor
som är viktiga för Ales tillväxt och utveckling. Vi
ska tydligt uppfattas som modiga och villiga att
pröva nya vägar. Medborgardialog är ett viktigt
verktyg när vi utvecklar kommunens verksamheter. Digitala verktyg ska nyttjas fullt ut när det
gäller olika typer av ansökningar och kontakter
med våra verksamheter.
För att Aleborna ska få bättre service och kvalitet
är det viktigt att satsa på att stärka det goda medarbetarskapet, vilket även innefattar det goda
ledarskapet. Om vår personal trivs och känner
glädje i arbetet är vi övertygade om att Alebornas
upplevelse av kvalitet i kommunens tjänster kommer att öka.

Kommunens egna bilar ska ligga i framkant när det
gäller alternativa drivmedel som el, gas, hybrider
och vätgas. Det viktiga är minimal klimatpåverkan,
inte vilket bränsle som används. I Ale ska det vara
lätt att leva klimatsmart; att klara sig utan eller
med bara en bil är en vision för framtiden.
Maten i våra verksamheter ska i högre utsträckning vara både ekologisk, närproducerad och med
liten klimatpåverkan. Matsvinnet på våra skolor
och förskolor ska minska. En plan för hur dessa
krav ska realiseras i förhållande till varandra ska
utarbetas.
SOCIAL HÅLLBARHET
Den sociala kartläggningens slutsatser och efterföljande analys måste resultera i ett antal åtgärder
och beslut för att driva arbetet mot ett mer socialt
hållbart Ale. Arbetet med att införa ökad fysisk
aktivitet i skolan är en åtgärd som ska säkerställas
och utvecklas men vi behöver skapa ett utökat
arbete för att möta utvecklingen med allt fler
överviktiga barn och ungdomar i Ale. Samarbetet
med primärvården och regionen behöver vara
starkt. Likaså bidrar ett starkt föreningsliv till
ökad folkhälsa. Föreningslivet i Ale är starkt och
resurserna till föreningarna i Ale är omfattande.
Nu behöver insatser fokuseras på att tillsammans
med föreningslivet nå fler Alebor. Mått för hur
jämlikt nyttjandet är behöver tas fram och vara
vägledande i arbetet.
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Varje individ som är i behov av samhällets stöd ska
bemötas med respekt för människors självbestämmande 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/
förebyggande insatser av stor vikt. Samverkan med
polisen är en självklarhet. Organisatoriska gränser
får inte hindra en helhetssyn på individers situation
och behov. Särskilt prioriterat är en framgångsrik
integration av våra nyanlända Alebor.
Egen försörjning är en nyckel, såväl för nyanlända
som för etablerade Alebor som idag saknar arbete.
Vårt arbetsmarknadsarbete måste göras om i
grunden då siffrorna för ungdomsarbetslösheten
inte alls ligger i paritet med närliggande kommuner. 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 utbildning, 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 exempelvis våra
nyanländas kompetens tas tillvara.
Ett gott och nära samarbete mellan företagen,
kommunen och samhällets aktörer för arbetsmarknadsfrågor ska ges hög prioritet i Ale. Ales
befintliga företag är av stort värde. Vi ska medverka till att öka möjligheterna för dem att utvecklas
och växa samtidigt som vi ska arbeta för att attrahera fler företag till vår kommun. Vi vill att fler
Alebor även ser eget företagande som en källa till
försörjning och välkomnar därmed ett ökat fokus
på nyföretagande.

EKONOMISK HÅLLBARHET
För att kunna bibehålla och utveckla servicen i vår
kommun behöver vi bli fler Alebor. Vi ser framför
oss en betydligt högre tillväxt än vad vi tidigare
har prognosticerat. Eftersom bostadsbristen är en
av våra största utmaningar och att Ales attraktivitet har ökat kraftigt ser vi att vi behöver ha beredskap för att hantera en befolkningstillväxt på upp
till 3 procent per år under de kommande åren.
Prioriterat är att växa i de centrumnära lägena
samtidigt som styckebyggnation i utomplanlägen
ska vara fullt möjligt. En förutsättning för att
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 boende i centrum ger ett bättre underlag för olika typer av centrumverksamhet och ett bättre utnyttjande av kollektivtrafiken.
Investeringsbudgeten måste skapa ännu bättre
möjlighet till strategiska mark och fastighetsförvärv. Attraktiva samhällen måste också tillgodose
behoven av arbetsplatser på hemmaplan. Vi ska
alltid stå beredda med mark för nya etableringar.
Nya verksamhetsområden ska öppnas, iordningställas och marknadsföras. Även här är strategiska
markförvärv en nyckel.
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LUST ATT LÄRA I SKOLAN
Skolan och en god utbildning är fortsatt Ales
främsta prioritering. För att säkerställa hög kvalitet och likvärdighet i bedömningar behöver insatser 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 inflytande. 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 socioekonomiskt 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 en inkluderande lärmiljöer.

Tillit är en avgörande faktor för långsiktigt bra
studieresultat. Genom satsningar på det pedagogiska 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. För ett par år
sedan påbörjades ett arbete för att förbättra den
psykosociala arbetsmiljön. 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.

Vi vet genom forskning att elevers höga förväntningar på sina egna resultat är av stor vikt för ett
positivt lärande. Varje elev ska utmanas att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt utifrån
sina förutsättningar. Samtidigt ser vi i Ale att
lusten och nyfikenheten att lära minskar ju äldre
barnen blir.
Skolan lyckas inte fullt ut med att göra eleverna
nyfikna 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 egentligen innebär behöver finnas. För att nå goda resultat är det viktigt med systematisk kompetensutveckling av skolans personal. Då ett ökat fokus på
kollegialt lärande är en framgångsfaktor ska mål
och mätetal för detta tas fram.
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