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Vision, mål och inriktning för utveckling av 

Färgelanda kommun 2015-2017 

 

 

Vision 

 

FÄRGELANDA - EN ATTRAKTIV KOMMUN  

ATT BO OCH LEVA I 

 
 

 

 

Inledning: Färgelanda kommun leds av målstyrning. 

Det innebär att Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen samt delar ut 

ekonomiska ramar för sektorerna i kommunens samtliga verksamheter. 

 

De övergripande målen bygger på Färgelanda kommuns vision och tanken att sträva 

efter demokrati, delaktighet och öppenhet. 

 

Färgelanda kommuns vision är som en ledstjärna, hur vi vill att medborgaren i framtiden 

ska se sin kommun, de leds av 7 övergripande mål:  

 

 

 

 

 BOENDEUTVECKLING I HELA KOMMUNEN  

 FÄRGELANDA – EN FÖRETAGARVÄNLIG KOMMUN  

 UTVECKLANDE SKOLA OCH BARNOMSORG  

 OMSORG MED VALFRIHET OCH VÄRDIGHET 

 FÄRGELANDA - EN MILJÖKOMMUN 

 DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET 

 EKONOMI I BALANS  
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ÖVERGRIPANDE MÅL: 

BOENDEUTVECKLING I HELA KOMMUNEN 
 

Människor med engagemang är grunden för att en kommun som Färgelanda skall kunna 

utvecklas. Boendemiljö företag och föreningsliv är viktiga för utvecklingen. Det 

engagemang som finns skall tas till vara för att driva kommunen framåt. 

Attraktiva boendemiljöer ökar förutsättningarna för inflyttning till kommunen. Planen för 

landsbygdsutvecklingsområden i strandnära (LIS) områden ger nya möjligheter att skapa 

attraktiva boenden för kommunens invånare. 

 

Kommunen skall se föreningslivet som en viktig faktor för kommunens framtida 

utveckling. Fokus skall ligga på barn och ungdomar. Valbohem AB skall erbjuda ett 

attraktivt boende för alla genom att höja boendekvaliteten på Valbohems befintliga 

fastighetsbestånd och nybyggnation 

  

Inriktningsmål: 

 Öka invånarantalet 

 Skapa förutsättningar för fler attraktiva boenden 

 Stimulera föreningslivet och det lokala engagemanget så att fler aktiveras 
 

 

Mål Aktivitet Förväntade resultat 
 

Öka invånarantalet  

 

Serviceberedningen: 

Skapa förutsättningar för 

fler attraktiva boenden 

Detaljplanerat nytt 

bostadsområde i 

Ellenö. 

Serviceberedningen: 

Skapa förutsättningar för 

fler attraktiva boenden 

Detaljplanerat nytt 

bostadsområde i 

Östersjö-/Sundsbro-

området. 

Skapa förutsättningar 

för fler attraktiva 

boenden 

 

Serviceberedningen:  

Aktualisera 

översiktsplanen i samråd 

med kommuninvånarna. 

En aktualiserad 

översiktsplan. 

Genomfört 2014 

KS: Arbeta aktivt för att 

öka tillgängligheten till 

bredband och mobiltelefoni 

i hela kommunen 

Fibernätverk utbyggt, 

täcker hela 

kommunens 

landsbygd och drivs 

lokalt. 

Stimulera 

föreningslivet och det 

lokala engagemanget 

så att fler aktiveras. 

Välfärdsberedningen: 

Utforma föreningsbidragen 

så att de bidrar till 

utveckling i kommunen 

och aktiverar fler barn och 

ungdomar. 

 

Fler barn och 

ungdomar aktiveras. 

Föreningsaktivitetern

a ökar i hela 

kommunen. 
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ÖVERGRIPANDE MÅL: 

FÄRGELANDA – EN FÖRETAGARKOMMUN 
 

Företagen är motorn i samhället och det lokala entreprenörskapet är avgörande för en 

livskraftig kommun med många arbetstillfällen. Kommunen skall arbeta med 

entreprenörskap som förhållningssätt och se det som ett naturligt alternativ. Vi vill att 

bärkraftiga småföretag skall utgöra en viktig del av Färgelandas framtid. 

 

 

Inriktningsmål:  

 Bli en mer attraktiv företagarkommun med rättvisa villkor för näringslivet 

 Kommunens verksamhet konkurrensutsätts och brukaren får ökad valfrihet 

 
 

Mål Aktivitet Förväntade resultat 
Bli en mer attraktiv 

företagarkommun 

med rättvisa villkor 

för näringslivet 

KS 

Hålla forum för dialog med 

kommunens näringsliv, 

såsom frukostmöten och 

Färgelandadagar. Skriftlig 

information till näringslivet 

kvartalsvis med relevant 

info. 

Färgelanda kommun 

skall klättra i Svenskt 

Näringslivs ranking 

 

KS 

Undersöka företagsklimatet 

lokalt. 

Enkätundersökning 

har genomförts.  

 

KS 

Jobba aktivt med 

kompetensförsörjningsfrågor 

tillsammans med 

näringslivet. 

Ökad nivå av 

kompetensförsörjnin

g 

Kommunens 

verksamhet 

konkurrensutsätts 

och brukaren får 

ökad valfrihet 

 

KS 

Utreda möjliga 

verksamheter för 

konkurrensutsättning. 

Utredning klar. 

Verksamheter klara 

för att konkurrens-

utsättas. Minskad 

kommunal förvalt-

ningsorganisation. 
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ÖVERGRIPANDE MÅL: 

UTVECKLANDE SKOLA OCH BARNOMSORG 
Alla barn ska få en trygg uppväxt och ett lärande som leder till goda resultat och ett 

självständigt liv. 

Utbildningen ska anpassas så att varje elev ställs inför höga positiva förväntningar och 

uppmuntras uppnå och sätta nya mål. Det finns inget tak för hur långt våra elever kan 

nå. Alla elever i grundskolan ska nå sina individuella mål i samtliga ämnen.  
 

Inriktningsmål: 

 Alla elever som slutar grundskolan ska ha behörighet till ett gymnasieprogram. 

 Elever och personal skall ha en trygg skolmiljö 

 Erbjuda valfrihet inom skola och barnomsorg i hela kommunen  
 

Mål Aktivitet Förväntade resultat 
Alla elever som slutar 

grundskolan ska ha 
behörighet till ett 
gymnasieprogram. 

Välfärdsberedningen: 

Utarbeta skol- och 
barnomsorgstrategi som 
bidrar till utveckling 
enligt kommunens 
övergripande mål. 

Strategi finns för hur 

utbud och efterfrågan ser 
ut samt hur valfrihet skall 
tillgodoses på 10 års sikt. 

KS:  

Familjecentralen startad 
under hösten 2014 

Familjecentral i drift.  

KS: 
Möt elevens behov av 

stöd i undervisningen 
 

Fler når målen och får 
gymnasiebehörighet. De 

som behöver får särskilt 
stöd i undervisningen 

KS:  
Ta fram en plan för it- 
pedagogik inom skolan.  

Plan antagen. Skolorna är 
förberedda för att 
elevdatorer sätts in i 
undervisningen.  

KS:  
Erbjuda tre språkval 

Språkval erbjuds. 
Genomfört. 

KS:  
Öka samarbetet mellan 
skola och näringsliv 

Elever informeras 
tydligare om det lokala 
näringslivet. Plan finns 
för hur samarbete skall 

stärkas. 

KS: 

Implementera 
entreprenöriellt lärande 
i kommunens 

grundskolor. 

Entreprenöriellt lärande 

tillämpas. Plan finns för 
implementering. 

Elever och personal 
skall ha en trygg 
skolmiljö 

KS: 
Sektorsövergripande 
samverkan för att på ett 
aktivt sätt motverka 
mobbing, förtryck och 

rasism. 

Eleverna känner sig 
trygga under sin 
skolgång. 
Höjd närvaro i skolan. 

Erbjuda valfrihet inom 
skola och barnomsorg 
i hela kommunen  

 

KS: 
Nya avdelningar skall i 
första hand drivas av 

externa utförare. 

Barnomsorgen liksom 
valfriheten stärks upp i 
södra kommundelarna. 

KS: 
Upprätta ett 
policydokument över 
ersättnings till 

fristående verksamhet 
för att underlätta 
etablering av dessa. 

Policydokument finns 
antaget 
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ÖVERGRIPANDE MÅL: 

OMSORG MED VALFRIHET OCH VÄRDIGHET 
 

Framtidens äldreomsorg bygger på att man ges möjlighet att bo kvar i sin hemmiljö så 

länge som möjligt. Vi ska via hembesök, förebyggande arbete och ökad kompetens i ett 

tidigt skede upptäcka ev. behov. Det skall finnas trygghets/seniorboende för de som vill 

flytta till en anpassad bostad som ett komplement till det särskilda boendet. Den enskilde 

individen i behov av hjälp skall mötas med respekt och värdighet. 

 

Inriktningsmål: 

 Utveckla aktivitetsformer tillsammans med de äldre. 

 Utveckla det förebyggande arbetet för att möta brukarens behov på bästa sätt 
 

 

Mål Aktivitet Förväntade resultat 
Utveckla 

aktivitetsformer 

tillsammans med 

de äldre. 

KS: 

Utveckla det sociala 

innehållet inom 

äldrevården. 

Ökat välbefinnande. 

Minskad oro. 

KS: 

Utvecklat arbete med 

sysselsättning och 

naturliga 

mötesplatser för 

kommunens äldre. 

I samarbete med 

pensionärsorganisation

erna erbjuds 

sysselsättning och 

mötesplatser. 

Utveckla det 

förebyggande 

arbetet för att möta 

brukarens behov på 

bästa sätt 

KS: 

Utveckla arbetet med 

förebyggande 

insatser inom IFO 

Insatser 

förebyggs/undviks?? 

Finansiella mål uppnås 

KS: 

Arbetar långsiktigt 

strategiskt för 

hemmaplans-

lösningar inom IFO 

Minskat antal 

institutionsplaceringar 

KS: 

Långsiktig plan för 

familjehem och 

jourhem  

Plan finns antagen 
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ÖVERGRIPANDE MÅL: 

FÄRGELANDA - EN MILJÖKOMMUN 
 

Det är viktigt att väga in miljöfrågorna i alla delar av kommunens verksamhet. 

Riksdagens har 16 övergripande miljömål bör beaktas i arbetet. Kommunen har minskat 

sin energiförbrukning men arbetet behöver fortsätta. Visionen är att mer förnybar el kan 

produceras i kommunen men även konsumeras av kommunen.  

 

Inriktningsmål: 

• Främja ett långsiktigt hållbart samhälle samt en giftfri miljö. 

• Färgelanda kommun ska verka för att fossilfri och miljövänlig energi används i 

kommunen.  

• Samhällsplanera långsiktigt och överlämna ett hållbart arv till kommande 

generationer. 
 

Mål Aktivitet Förväntade resultat 
Främja ett 

långsiktigt hållbart 

samhälle samt en 

giftfri miljö.  

Serviceberedningen: 

Uppdatera energi- och 

klimatplanen  

Antagen uppdaterad 

plan med nya miljömål 

för kommunen. 

KS: 

Kommunens egen 

måltidsverksamhet ska 

utvecklas för att stärka 

folkhälsan och minska 

klimatpåverkan. 

 

Andelen krav- och 

rättvisemärkta samt 

ekologiska varor i 

måltidsverksamheten 

skall ha ökat. Utbudet 

skall matcha 

säsongsutbudet. 

KS:  

Erbjuda en giftfri vardag 

för barn och gamla i 

kommunens verksamheter 

Giftiga kemikalier 

kartläggs och fasas ut. 

Färgelanda 

kommun ska 

verka för att 

fossilfri och 

miljövänlig energi 

används i 

kommunen.  

 

KS: 

Kontinuerlig 

energieffektivisering ska 

ske i kommunens egna 

lokaler och verksamheter.  

 

Vid ny-, om och 

tillbyggnader av 

kommunens egna 

lokaler ska 

energiförbrukningen 

understiga 

byggnormens krav 

med minst 20% 

KS: 

Införa fler cyklar i de 

kommunala 

verksamheterna som 

komplement till bil i 

tätorterna. 

Cyklar finns att tillgå 

för verksamheten i 

tätorterna. 

Samhällsplanera 

långsiktigt och 

överlämna ett 

hållbart arv till 

kommande 

generationer. 

Myndighetsnämnd 

Vid samhällsplanering och 

bygglovsgivande skall 

hänsyn tas till riksdagens 

antagna miljömål 

I alla beslut tas 

hänsyn till riksdagens 

16 miljömål 

KS: 

Ta fram en fastighetsplan 

tillsammans med en 

långsiktig plan för 

underhåll och 

lokalförsörjning. 

Planer finns fastställda 
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ÖVERGRIPANDE MÅL: 

DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET 
 

Vår kommun skall präglas av ömsesidigt förtroende, jämställdhet, inflytande och ansvar. 

Dialog, delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för 

folkhälsan. Inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt 

samband med hälsa och livskvalitet. All verksamhet skall genomsyras av ett 

barnperspektiv enligt FN:s barnkonvention 

 

Inriktningsmål: 

 Vara en attraktiv arbetsgivare 

 Ökad dialog med kommuninvånarna 
 

Mål Aktivitet Förväntade resultat 
Vara en attraktiv 

arbetsgivare 

 

KS: 

Ta tillvara personalens 

kunskaper och 

utvecklingsidéer 

Ökad delaktighet för 

personalen. 

Verksamheterna har 

profileringsmöjlighet 

och kan friare fördela 

resurser inom 

resultatenheten. 

KS: 

Jämställda 

arbetsvillkor och löner 

för kvinnor och män.  

Ökad jämställdhet 

bland arbetsvillkoren 

samt en ökad trivsel. 

KS: 

Fler erbjuds 

heltidstjänster 

Ökad trivsel 

KS: Varje skola ska ta 

fram en plan för hur 

elev- och 

föräldrainflytande ska 

stärkas 

Plan finns framtagen 

Ökad dialog med 

kommuninvånarna 

Beredningarnas 

arbete med 

utvecklingsplaner skall 

ske i dialog med 

kommuninvånarna   

 

Dialog i olika former 

förs med 

kommuninvånarna 

kring planarbete 

KS: 

Ökat brukarinflytande i 

kommunens 

verksamheter. 

 

Brukare kan och vill 

påverka kommunens 

verksamhet i högre 

grad. 
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ÖVERGRIPANDE MÅL: 

EKONOMI I BALANS 
 

En stabil ekonomi är nödvändig för att få reformutrymme, bättre möjligheter att utveckla 

kommunen och nå uppsatta mål. 

 

Inriktningsmål: 

 En långsiktigt hållbar verksamhet med ekonomi i balans 

 Årets resultat skall vara 2-3 % a skatter och avgifter 
 

Mål Aktivitet Förväntade resultat 

En långsiktigt 

hållbar verksamhet 

med ekonomi i 

balans 

BoB 

Ta fram en strategi för 

en långsiktigt hållbar 

ekonomi i balans med 

utvecklingsmöjlighet 

för kommunen 

Resultat skall vara 

1,5-2,5 % av skatter 

och avgifter och 

kommunens soliditet 

skall på sikt uppnå 

40 % 

KS 

Utveckla resurs-

fördelningsmodeller 

och möjligheter till 

resultatenheter  

Resursfördelnings-

modeller har införts 

liksom ett ökat antal 

resultatenheter. 

Årets resultat skall 

vara 1,5-2,5 % av 

skatter och avgifter 

KS 

Att anpassa varje 

verksamhet till 

ekonomin 

Verksamheterna 

håller angivna 

budgetramar 
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG 
 

Befolkningsprognos 

Skatteunderlaget baseras på de befolknings- och demografiska prognoser som SCB tagit 

fram för Färgelanda kommun. Den senast tillgängliga prognosen utgör en god 

approximation till den bedömda befolkningsutvecklingen för planperioden.  

 

 
Antalet kommuninvånare uppgick vi 2013 års utgång till 6 520 personer. Under 

planperioden beräknas för en fortsatt minsking. I beräkningen av skatteintäkter har 

minskingen av invånare beräknats till i genomsnitt cirka 25 personer per år, vilket är i 

nivå med SCBs prognos. Prognosen visar att kommunens befolkning vid utgången av 

2017 beräknas uppgå till 6 486 personer. 

 

Skattesats 

Nuvarande skattesats i Färgelanda kommun är 22,26 per skattekrona. För 2015 föreslås 

oförändrad skattesats. För 2016 planeras en sänkning med ytterligare 0,25 till 22,01 per 

skattekrona. 

 

 

Finansiella förändringar 

Prognoserna baseras på SKLs prognoser från oktober 2014, Skatter o Bidrag 2014:40  

 

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag samt fastighetsavgift, tkr 

 

 

Inflation och löneökning  
Utgångspunkten för antaganden om kostnads ökningar i kommunens verksamhet baseras 

på prognoser från Sveriges kommuner och Landsting, SKL, i huvudsak hämtade från SKL 

Cirkulär 14:40. 

 

6400

6450

6500

6550

6600

6650

2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031

Folkmängd Befolkningsutveckling 

 2015 2016 2017 

Skatteintäkter 247 366 256 950 269 283 

Utjämning och statsbidrag 84 797 82 955 81 712 

Fastighetsavgift 11 729 11 729  11 729 

SUMMA SKATTEINTÄKT 

inkl ny utjämning 
343 892 351 634 362 724 
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Tabell 9. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Arbetskraftskostnader* 1,026 1,026 1,026 1,029 1,032 1,035 

Övrig förbrukning 1,016 1,012 1,017 1,022 1,025 1,027 

Prisförändring 1,023 1,022 1,023 1,027 1,030 1,032 

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering. 

 
 

Investeringar, tkr 

Utfall 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 

11 490  20 000 20 000 20 000 20 000 

 

Kommunens investeringsutrymme uppgår till 20 mnkr per år, exklusive 

investeringsbehovet i kommunens bolag. 

 

Omsättning och nyupptagning av lån under planperioden  

Under planperioden är målsättningen att självfinansieringsgraden av investeringarna ska 

vara 100 %. Kommunens avskrivningar uppgår till cirka 12 mnkr per år under 

planperioden. Investeringsutrymmet för att klara målet uppgår till avskrivningsnivån plus 

resultatet.  

 

Ingen nyupplåning beräknas ske under planperioden.  

 

Amortering 

Under planperioden beräknas amorteringar på långfristiga skulder följa lånens normala 

amorteringsplaner. 

 

Resultat 

För planeringsperioden är utgångspunkten att skattesatsen har sänkts med 50 öre från och 

med 2014 och sänks med ytterligare 25 öre till 2016. För att klara balanskravet samt 

erhålla en långsiktig sund ekonomi i kommunen ska bör det finansiella överskottet uppgå till 

1,5 – 2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket för perioden innebär följande 

nivåer, baserat på ovanstående prognoser (inklusive ny skatteutjämning): 

 

År Överskott  Beräknat överskott 

2015  5 158 – 8 597 Tkr  6 385 Tkr = 1,9 % 

2016  5 274 – 8 791 Tkr  7 435 Tkr = 2,1 %  

2017  5 441 – 8 888 Tkr   8 888 Tkr = 2,5 % 

 

Finansiella mål 

Kommunen har 3 finansiella mål för verksamhetsplanen 2015-2017. 

Överskottsmålet är för att klara balanskravet samt erhålla en långsiktig sund 

ekonomi. 

Likviditetsmålet medför att kommunen har en hög betalningsberedskap. 

Soliditeten anger kommunens stabilitet eller förmåga att motstå förluster, (EK / Tillg). 

Kommunens mål är att soliditet på sikt ska uppgå till 40% 

 

Mått Mål 
Utfall 

2013 

Budget 

2014 

Budget 

2015 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Överskott 1,5% - 2,5% 6,9% 2,3 % 1,9% 2,1% 2,5% 

Likviditet >10 Mnkr 23,9Mnkr 22,8 Mnkr > 10 Mnkr > 10 Mnkr > 10 Mnkr 

Soliditet > 40 % 39,5 % 40 % 40 % 40 % 40 % 
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Kommunbidrag, tkr 

Nedan redovisas kommunbidragen (ramar) för respektive sektor inklusive 

kommuninterna intäkter och kostnader. En mer specificerad redovisning görs i 

förslaget till detaljbudget.  

 

Nedanstående tabell redovisar kommunbidragen i Verksamhetsplan och budget för 

2015-2017 

 

 

 

God ekonomisk hushållning 

Färgelanda ska ha en ekonomi i balans, vilket innebär en god ekonomisk hushållning. I 

planeringsförutsättningarna anges de långsiktiga finansiella målen för perioden. 

 

Ekonomiska styrprinciper 

 Färgelanda kommun leds av målstyrning. Det innebär att Kommunfullmäktige 

fastställer de övergripande målen samt delar ut ekonomiska ramar för sektorerna 

i kommunens samtliga verksamheter. 

 

 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att Färgelanda kommun har 

god ekonomisk hushållning. 

 

 Kommunen ska följa kommunallagens balanskrav och hantera 

resultatutjämningsreserven enligt riktlinjerna.  

 

 De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse. Ekonomin sätter 

gränsen och förutsätter optimalt resursutnyttjande. Vid eventuell resursbrist ska 

tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras. 

 

 Väsentliga förändringar av verksamheten ska kostnadsberäknas och 

resursavstämmas före genomförande. Gäller även övergripande policys, planer 

och projekt som inverkar på verksamheterna. 

 

 Resultatet ska ligga på en nivå som säkrar överskott. Överskott är en 

förutsättning för att finansiera investeringsutrymmet. 

 

 För styrning, uppföljning, rapportering och kontroll av verksamhet och ekonomi 

ska kommunen fastställa reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning samt 

internkontrollplan. 

 2015 2016 2017 

Kommunfullmäktige 3 342 3 425 3 518 

Kommunstyrelse och Stab 31 990 33 010 33 901 

Sektor Barnomsorg och 

Utbildning 142 277 143 484 147 358 

Sektor Omsorg 112 104 114 907 118 009 

Sektor Kultur och Fritid 12 985 13 310 13 669 

Sektor Service 25 916 26 564 27 281 

Utrymme för 

Lönerevision/tilläggsbudget 5 794 6 400 7 000 

Summa Kommunbidrag till 

verksamheterna 
334 407 341 099 350 736 
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DETALJBUDGET 2015 

 

Kommunfullmäktige har beslutat, 2014-06-11  enligt ovanstående 

planeringsförutsättningar, vision och mål samt kommunbidrag per sektor för 2015. 

 

Förvaltningen har i uppdrag att konsekvensbeskriva den beslutade ramen i föreliggande 

förslag till detaljbudget. 

 

Organisatoriska förändringar 

Efter beslutet KF har KS beslutat om följande organisatoriska förändringar. Dessa 

kommer att innebär en omfördelning av ramarna mellan sektorerna. 

 

 Vuxenutbildning, skolskjutsplanering och måltid/lokalvård överförs från sektor 

Samhällsbyggnad till sektor Barnomsorg och Utbildning 

 IT enheten överförs från sektor samhällbyggnad till Kommunledning och Stab 

 Ansvaret för medlemsavgifter som berör flera sektorer förs över från sektor 

Samhällbyggnad till Kommunledning och Stab 

 Utfallet av 2015-års lönerevision fördelas i form av en tilläggsbudget när utfallet 

är klart 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2014-11-26 om nya ramar som en konsekvens av 

ovanstående förändringar. 
  

Ytterligare justeringar 

Som en följd av sektorernas konsekvensbeskrivningar har några ytterligare 

justeringar av ramarna gjorts. Dessa framgår i nedanstående tabell. 
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Ramförändringar 2014 – 2015 

 
  

SEKTOR RAM 2013 RAM 2014

Lönekostnad

sökning 2,9%

Övr kostnads  

ökn 2,2%

Verksamhets  

förändringar

Tekniska  

justeringar 

Sektorer 

Org.förändr Kommentarer RAM 2015 RAM 2016 RAM 2017

KF 3 004 3 454 65 27 -400 justering Val2014 3 342 3 425 3 518

200 Pol i tiker Utb

61 ökat partis töd enl  bes lut

KS/Stab 19 113 20 314 412 134 1 500 Konstgräsplan 31 990 33 010 33 901

1 583 Ofördelat

-61 fr oförd till partistöd -61

-370 fr oförd till Höjden II -370

-500 fr oförd till Ökad Itsupport -500

-70 fr oförd till DTAB -70

-325 fr oförd till IKT Drift -325

51 SOF 51

5697 IT 5 697

2599 Medlemsavg exkl NÄRF 2 599

368 Kost och städ 368

70 Utökn DTAB 70

0 Dri ft Fiberans lutn 0 350

500 Utökn IT-Support enl  Vht krav 500

500 Organisationsutveckl ing 500

Skolskjutsadm 0 -130

Barnomsorg o Utb 125 559 126 854 2 023 1 256 142 277 143 484 147 358

och Utbi ldning 0

400 Skolskjutsadm 400

7320 Skolskjutsar 7 320 -2 350

3252 Vuxenutbildning 3 252

370 Höjden II 370

2500 Gymnasiekostnad 2 500

325 IKT drift 325

Omsorg 108 979 110 668 2 567 487 112 104 114 907 118 009

-51 SOF -51

1000 Hyreskostnad 1 000

Bemanningsökning 0

Kultur och 13 482 13 482 195 148 12 985 13 310 13 669

Fri tid -249 utomhusanl -249

-125 Kanslistbidrag -125

-271 Friluftsbad -271

0

Service 45 472 45 672 530 603 732 Kommunbidrag FVAB 25 916 26 564 27 281

-368 Kost och Städ -368

-8820 Skolskjutsar -8 820

-3252 Vuxenutbildning -3 252

-5697 IT -5 697

-2599 Medlemsavg exkl NÄRF -2 599

0 SOF 0

249 utomhusanl 249

125 Kanslistbidrag 125

271 Friluftsbad 271

-1000 Internränta -1 000

OFÖRDELAT /LÖNEREVISION 5 794 5 794 6 400 7 000

315 609 320 444 5 794 0 334 407 341 099 350 736

Finans iering 2 975 6 321 -800 Lägre räntor 3 100 3 100 3 100

Skatteintäkter -326 349 -334 312 -343 892 -351 634 -362 724

Resultat 7 765 7 547 Resultat 0 6 385 7 435 8 888

2,4% 2,3% 1,9% 2,1% 2,5%



Reviderad Verksamhetsplan och detaljbudget 2015_20141126_BA 

 

16 

 

Mål 

Kommunfullmäktige har fastställt Vision, Övergripande mål och Inriktningsmål 
samt lämnat uppdrag till Kommunstyrelsen och beredningar att genomföra 

aktiviteter med ett förväntat resultat. 
 
Kommunstyrelsen behöver förtydliga mått och indikatorer för att redovisa när 

det förväntade resultatet kan anses uppnått.  
 
En god folkhälsa är en av byggstenarna när det gäller tillväxt och hållbar 

samhällsutveckling. Folkhälsorådets beslutade inriktningsmål är att utveckla det 

tvärsektoriella arbetet med hälsofrämjande insatser kring de tre prioriterade områdena 

övervikt och fetma, psykisk ohälsa samt barn och ungdom. 

 

Folkhälsorådet har föreslagit en genomgång av Folkhälsoplanen inklusive målmatrisen 

och att dessa dokument utgör en tydlig del av kommunens Verksamhetsplan och 

detaljbudget för 2015. 

 
 

INVESTERINGS RAM 2015    
 

Investerings utrymmet för 2015 är 20 miljoner kronor. Kommunens ska kunna finansiera 

sina investeringar med egna medel över tid, vilket kräver överskott i driftsbudgeten. Lån 

ska endast ses som ett sätt att tillfälligt utjämna större variationer i investeringsbehoven 

mellan olika år. 

 

Av det totala utrymmet är 4,1 mnkr avsatt till sektorernas återinvesteringar av befintlig 

utrustning. Investeringar som har påbörjats före 2015 och pågår under 2015 beräknas 

utnyttja 13,7 mnkr av det beslutade utrymmet. 

 

Förslaget innebär att investeringar på 21,4 mnkr godkänns. Det innebär att investeringar 

på 1,4 mnkr behöver flyttas framåt i tiden, om inte särskilda beslut fattas eller naturliga 

fördröjningar uppstår. 

  

Investeringar som inte ryms inom beslutat utrymme ska behandlas av 

Kommunfullmäktige i särskilt beslut. På samma sätt ska enskilda investeringar till ett 

sammanlagt värde större än 20 prisbasbelopp besluts av Kommunfullmäktige. 

 

Flera av de redan beslutade investeringar är pågående under ett antal år, vilket innebär 

att det finns en variation mellan åren i det slutliga utnyttjande av ramen. 
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Beslutade Investeringar Sektor BESLUT

PLAN 

FÖRSLAG 

2015 2016 2017

Infrastruktur o Fastighetsinvesteringar

Cykelväg Stigen -Färgelanda Service 4 000 4 189 0

Cykelväg Färgelanda Högsäter Service 700 0 2 500

Bredbandsutbyggnad Service 9 000 3 000 872

IT-utrustning gemensamma system,VK Service 800 550 0

Industriplan Högalid Service 500 443 0

Anslutningsväg Högalid Service 1 500 1 493 0

Vänstersväng Högalid Service 2 000 0 2 000

Energieffektiviseringar Etapp1+2 Service 14 000 3 000 3 000 3 000

Skatepark i Högsäter KoF 100 100 0

Dränering av grusplan Valbo KoF 700 700 0

Förskola, projektering 250 250 0

SUMMA Beslutade pågående projekt tom 2014, prel 33 550 13 725 8 372 3 000

Grundram fastigheter oförutsett Service 400 400 400

Ersättningsinvesteringar

Grundram IT Service 720 720 720

Grundram KS/Stab 130 130 130

Grundram Service 385 385 385

Grundram BoU 1 375 1 375 1 375

Grundram Omsorg 1 000 1 000 1 000

Grundram KoF 80 80 80

SUMMA Beslutade Årliga grundramar 0 4 090 4 090 4 090

SUMMA Beslutade Investeringar 33 550 17 815 12 462

Nya Investeringar2015, KS20141126 FÖRSLAG 2015

Uppgradering Arbetsstationer IT 900
Fiberanslutning av vht utanför Tätort IT 1 300
IKTplan BoU 400 200 200
RFID Biblioteket KoF 100
Upprustning Badplatser KoF/Serv 200
Redskapsbärare Service 700

SUMMA Nya Beslutade Investeringar 3 600 200 200

TOTALT BESLUTAT och PLAN 21 415 12 662

INVESTERINGSPLAN i Detaljbudget 2015-17, prel
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Driftsbudget ver 20141126

Belopp i tkr Budget 2014

Intäkt 

2015

Kostnad 

2015 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017

Kommunfullmäktige -3 454 0 -3 342 -3 342 -3 425 -3 518

Kommunstyrelse, ledning och stab -20 314 1 832 -33 822 -31 990 -33 010 -33 901

Barnomsorg och Utbildning -126 854 15 497 -157 774 -142 277 -143 484 -147 358

Omsorg -110 668 49 911 -162 015 -112 104 -114 907 -118 009

Kultur och Fritid -13 482 1 671 -14 656 -12 985 -13 310 -13 669

Service -45 672 42 669 -68 585 -25 916 -26 564 -27 281

Lönerevision Ej fördelad -5 794 -5 794 -6 400 -7 000

Verksamhetens kostnader -320 444 111 580 -445 988 -334 408 -341 100 -350 736

Skatteintäkter o Bidrag 237 581 247 366 247 366 256 950 269 283

Skatteutjämningsbidrag 84 966 84 797 84 797 82 955 81 712

Fastighetsavgift 11 765 11 729 11 729 11 729 11 729

Finansiella poster -6 321 400 -3 500 -3 100 -3 100 -3 100

Totalt Skatter, statsbidrag och Finans 327 991 344 292 -3 500 340 792 348 534 359 624

Resultat 7 547 455 872 -449 488 6 384 7 434 8 888

Resultatnivå (av skatter o bidrag) 3,2% 1,9% 2,1% 2,5%

Skattesats 22,26 22,26 22,01 22,01

Invånarsantal (SCB) 6 520 6 510 6 500 6 480
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Sektor: Kommunfullmäktiges Verksamhet 
 
Verksamhet 
(belopp i tkr) 

Budget Budget 2015 Plan Plan 

2014 Kostnader Intäkter Netto 2016 2017 

Kommunfullmäktige  704 911 0 911 934 959 

Stöd politiska partier  185 250 0 250 256 263 

Kommun revision  450 449 0 449 460 473 

Välfärdsberedning  220 221 0 221 226 233 

Serviceberedning  220 221 0 221 226 233 

Budget och 
Bokslutsberedning  270 272 0 272 279 286 

Tillfällig beredning  0 0 0 0 0 0 

Myndighetsnämnd  145 146 0 146 150 154 

Överförmyndare 850 862 0 862 883 907 

Valnämnd 410 10 0 10 10 11 

Summa 3 454 3 342 0 3 342 3 425 3 518 

 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ med ansvar för bland annat 

de övergripande strategiska frågorna. Fullmäktige väljs direkt av invånarna i kommunen i 

det allmänna valet var fjärde år.  

 

Efter valet 2014 har Kommunfullmäktige utgörs av 31 ledamöter, varav 2 är tomma. 

Fullmäktige sammanträder totalt nio gånger per år. 

 

Inför den nya mandatperioden pågår en arvodesöversyn. Konsekvenserna av denna 

översyn beror på vilka personer som väljs och tillsätts i olika politiska forum. Ingen 

justering av ramen har gjorts med hänsyn till de föreslagna förändringarna. 

 

Övrig verksamhet beräknas rymmas inom den tilldelade ramen. 
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Sektor: Kommunstyrelse och Stab och ledningskansli 
 
Verksamhet 
(belopp i tkr) 

Budget Budget 
2015 

    Plan Plan 

2014 Kostnader Intäkter Netto 2016 2017 

Nämd/KS 1 828 1 829 0 1 829 1 887 1 938 

Kansliavdelningen 2 180 2 806 -562 2 244 2 316 2 378 

Ekonomiavdelning 5 698 6 236 -470 5 766 5 950 6 110 

Personalavdelningen 4 700 4 725 0 4 725 4 876 5 007 

Kommungemensamt 5 500 8 171 0 8 171 8 432 8 659 

Folkhälsoarbete 408 1 208 -800 408 421 432 

IT   6 197   6 197 6 395 6 567 

Medlemsavg   2 650   2 650 2 734 2 808 

Summa 20 314 33 822 -1 832 31 990 33 010 33 901 

 

 

Kommunstyrelsens ansvar omfattar i princip all verksamhet och är också 

anställningsmyndighet för all kommunal personal (oavsett var i organisationen de 

befinner sig). Till stöd i sitt arbete har kommunstyrelsen en förvaltning bestående av 

kommunchef, kommunledningskansli och stab samt fyra verksamhetssektorer, 

Barnomsorg och Utbildning, Omsorg, Kultur och fritid och Samhällsbyggnad. 

 

 

Under 2014 har beslut fattats angående en handlingsplan för en god arbetsmiljö i 

kommunen. För att kunna genomföra handlingsplanen behöver ramen förstärkas med 

cirka 500 tkr för att kunna utveckla kommunen organisation och ledningsstruktur. 

 

 

IT och telefoni 

Support- och drift för kommunens dator- och serverpark samt fast- och mobiltelefoni. 

Samverkan Dalslandskommunernas IT-enheter (Dalslandsnätet, IT-säkerhet, telefoni). 

VGR/Fyrbodals KF & Dalslands KF (e-hälsa, e-förvaltning, bredband, e-tjänster).  

 

Medlemsavgifter 

Ansvaret för medlemsavgifter till kommunala samarbetsorgan kommer i fortsättningen 

att ligga på staben. 

 

VOLYMER och VOLYMFÖRÄNDRINGAR 

IT 

Ansvar- och budget för städ- och vaktmästeri kommunhuset har flyttats över till Kost- 

och Städenheten.  

Microsoft licensavtal för hela kommunens verksamhet: +850 tkr/år ska finansieras av 

verksamheterna. Start år 2015 (teknisk justering av sektorsramar)  

 

RESURSBEHOV FÖR ATT BEHÅLLA 2014-ÅRS KVALITETSNIVÅ 

 

IT 

IT är i behov av utökning personal. Under 3 månader 2014 har it-tekniker lånats in från 

Uddevalla kommun som stöd för skolans verksamhet. Behöver permanentas genom ökad 

ram ca 500tkr. 

 

Ökat behov av konsulttjänster för stöd till verksamheterna,+250 tkr. 
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För att klara av ökade krav på IT-avdelningen att stödja utvecklingen  inom 

verksamheterna, krävs ytterligare två tjänster, ca +1 200 tkr. 

 

Bredband: fiberförtätningen behövers fortsätta. +3.000 tkr. 

 

 

INVESTERINGSBEHOV under perioden 2015-2017 

 

IT 

Den tekniska utvecklingen och verksamheternas behov av utveckling innebär att IT-avd 

behöver utökade resurser. Verksamheternas befintliga datorutrustning (enheter) behöver 

nyanskaffas. Förslaget är att IT-avd övertar ägandet och byter ut när enheterna ej klarar 

av prestandakraven (ca 3-5 år). År 2015: +2.100 tkr (2016/17: +1.500 tkr). 

Konsekvensen av ålderdomliga enheter innebär att medarbetare inte kan sköta sina 

arbetsuppgifter på ett bra sätt och att medborgaren inte får förväntad service.  

 

Mobilitet är ett ökat krav, mobiltelefoner är uppkopplade till våra it-resurser, läsplattor 

och dylikt används inom kommunens nätverk. Det behövs ökad prestanda av 

Internetkapacitet samt trådlösa nätverk (Wifi) ute i verksamheterna, särskilt inom 

utbildningssektorn. 

Internet +100 tkr (drift) 

Wifi +200 tkr (investering) 

 

E-tjänster inom VGR/Fyrbodal: +100 tkr (investering) drift +50 tkr/år. 

 

Information/webb: 50 tkr (inv) 50 tkr (drift) 

 

Drift nätverk, serverhall och telefonväxel: 750 tkr (inv. 2014-års nivå). 
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 Sektor: Barnomsorg och Utbildning 
 
 

Verksamhet (belopp i tkr) Budget  Budget 2015 Plan Plan 

2 014 Kostnader Intäkter Netto 2 016 2 017 

Barnomsorg 24 849 30 221 -5 057 25 164 24 581 25 368 

Grundskola 63 311 67 259 -2 775 64 484 64 800 66 874 

Gymnasieskola 30 717 33 930 -575 33 355 34 356 35 455 

Ledningskontor 7 977 8 302   8 302 8 216 8 479 

Måltid och Lokalvård 
0 7 057 -7 057 0 0 0 

Vuxenutbildning 3235 3 285 -33 3 252 3 350 3 457 

Skolskjuts 8 630 7 720   7 720 7 952 8 206 

Summa 138 719 157 774 -15 497 142 277 143 255 147 839 

 

Sammanfattning 
    

 

Budget 
2014 

Budget 
2015 Avv 14 - 15 

Behov av 
tillskott enligt 
prognos 

Barnomsorg egen kommunal vht 19 333 18 265 -1 068 1 292 

Grundskola egen kommunal vht 58 307 55 172 -3 135 3 379 

Gymnasiet 30 717 33 355 2 638   

Ledning 7 977 7 977 0 49 

Köp av tjänst annan anordnare 
fsk-åk 9 10 520 13 341 2 821   

Totalt Ram 126 854 128 110   4 720 

Beslutade organisationsförändringar ingår i ovanstående ram. 

UPPDRAG  

Förskola, skola, gymnasieskola 

Skollag och förordningar 

Läroplaner 

Kommunens verksamhetsplaner och budgetdokument 

FNs Barnkonvention 

Omvärldsbevakning 

Information om forskningsresultat och beprövad erfarenhet        
 

 

Vuxenutbildningen 

Kommunen ska tillhandahålla kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för 

vuxna (särvux) på grundläggande och gymnasial nivå. 

Hemkommunen är skyldig att se till att utbildning i svenska för invandrare (sfi) erbjuds 

dem som har rätt att delta i utbildningen. Detta gäller även för grundläggande 

vuxenutbildning och grundläggande särvux. 

 

Kommunen 

Skollagen: Kap 20,21 och 22 

Vuxenutbildningsförordningen  Kap 1-7 
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Statsbidrag för gymnasial yrkesutbildning (YRKESVUX) och lärlingar. 2014, 2015? 

 

Lokalt beslut om samarbete med Uddevalla kommun: 

Särskild utbildning för vuxna 

Yrkesvux och lärlingar. 

 

Regionalt beslut inom Fyrbodal: 

Samverkansavtal avseende vuxenutbildning inklusive yrkeshögskoleutbildning. 

Lokalt Kompetensråd (kan organiseras efter lokala förutsättningar) 

 

Lokalt samarbete Dalslands Folkhögskola: 

Samarbete kring Färgelanda Lärcenter.  

Vuxenutbildningen hyr lokaler på folkhögskolan. Köper stöd o resurser av folkhögskolan 

 

Regionalt samarbete: 

Dalslandsvis = Vuxenutbildningen i samarbete inom Dalsland 

V8 = 8 småkommuner i samarbete om utbildning 

APL-samordning = samordning av arbetsplatslärande för utbildning inom Vård och 

omsorg 
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VOLYMER och VOLYMFÖRÄNDRINGAR 

 

 
 

Köp av tjänst är i detta avseende benämning på de antal barn- och elevplatser 

kommunen köper av fristående aktörer eller andra kommuner. 

 

Den prognostiserade ökningen av nettokostnaden mellan budget 2014 och 2015 

avseende ovanstående verksamheters volymförändringar är; för förskolan 150 tkr, fritids 

745 tkr, f-klass 270 tkr och grundskolan 1 772 tkr. Vårdnadsbidraget är sänkt med 25 tkr 

och pedagogisk omsorg är sänkt med 8 tkr.  

 

Den prognostiserade totalkostnaden 2015, inkl intäkter från föräldraavgift, för köp av 

tjänst är 13 341 tkr fördelat på förskola 4 390 tkr, vårdnadsbidrag 400 tkr, pedagogisk 

omsorg 810 tkr, fritids 1 992 tkr, f-klass 840 tkr och grundskolan 4 909 tkr. Att jämföra 

med 2014 budgeterade totalkostnad för köp av tjänst 10 520 tkr.  

 

 
Tabellen visar den totala placeringsgraden för barn 1-5 år folkbokförda i Färgelanda 

kommun placerade i fristående verksamhet, egen kommunal verksamhet eller i andra 

kommuner mellan åren 2009 och 2013. År 2013 har Färgelanda kommit upp i övriga 

rikets nivå på 86,7 %. Den totala placeringsgraden för 1: åringar i kommunen är i 

dagsläget 56 %. Något jämförelsetal finns inte att finna för riket. Placeringsgraden för 1: 

åringar spås öka. 
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Tabellerna anger volym, dvs. antal elever inom gymnasiet och gymnasiesär.  

 

Den prognostiserade nettokostnadsökningen mellan budget 2014 och 2015 avseende 

gymnasiet är 3 113 tkr. Medan en sänkning föreslås för gymnasiesär på 475 tkr. Detta 

innebär en prognostiserad totalkostnad för gymnasiet 29 980 tkr och gymnasiesär 3 375 

tkr inkl busskort, elevassistenter, kontantstöd och inackorderingsbidrag. 

 

Kommunen har under VT-2014 haft 31 elever placerade på IM-språk. Vid start av 

HT2014 började 28 elever på IM-språk. Vi förväntar oss en ökning med ca 10 elever 

under kommande läsår. Vi har då ca 40 elever på IM-språk som vi vet kommer att vara 

kvar i den utbildningen tills de antingen fyller 20 år eller uppfyller kraven för ett 

nationellt program. 

De nyinflyttade elever det handlar om har en oerhört varierad bakgrund, från ingen 

skolgång alls till en mycket god utbildning. I några fall enbart en fråga om utbildning i 

svenska språket och andra fall får man starta med läs- och skrivinlärning på 

grundläggande nivå. Ekonomiskt är detta en växande andel av Barn och utbildnings 

budget, då bidraget från Migrationsverket för asylsökande inte täcker hela kostnaden. 

Barn och utbildning har ansvaret att ta emot alla i skolålder i våra verksamheter från dag 

ett. 

 

Det finns svårigheter att under innevarande år få information om hur många elever som 

kan antas inte nå målen eller av andra anledningar, t ex byte av inriktning eller linje, 

kommer att gå ett fjärde eller femte år på gymnasiets nationella program. 
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Den kommunala verksamheten för förskola ökar avseende antal barn och ev. ökat 

öppethållande på en eller flera enheter, beroende på politiska beslut. 

 

Grundskolan har en prognos på mellan 60-70 barn per årskurs och ser inte några stora 

förändringar inom en tioårsperiod, oaktat nyanlända.  Vi ser inte några volym-

förändringar i våra grundskolor som påverkar kostnaderna, men fördelningen mellan de 

olika skolorna är väldigt ojämn. Stora undervisningsgrupper i Valboskolan och mycket 

små framförallt på Högsäters skola. De fasta kostnaderna för alla enheter ger inget 

utrymme för minskade kostnader trots minskad volym om kvaliteten ska bibehållas. 

 

 
 

Högsäters skola kommer att organiseras i B-form i några årskurser, men samtliga 

kommunens skolor erbjuder skola fem dagar i veckan utom förskoleklass, som 

organiseras fyra dagar i veckan. Ödeborgs skola tar emot alla nyanlända elever F-6 i 

förberedelseklass. Vi har svårigheter med att planera en organisation som håller för ett 

helt läsår då nyanlända har rätt till skolgång omedelbart. Behovet av Svenska som andra 

språk, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet kvarstår under 

flera år. Migrationsverket bidrag till skolan täcker bara den tid som barnen/eleverna är 

asylsökande. Idag är också anhöriginvandring och kvotflyktingar en ökad andel av vårt 

uppdrag där migrationsverkets bidrag till kommunen inte fördelas till Barn och utbildning.  

 

 
 

Skolverket har tidigare redovisat lärartätheten genom måttet antal lärare (omräknat till 

heltidstjänster) per 100 elever. Från och med läsåret 2012/13 redovisas måttet omvänt. 

Det vill säga antal elever per lärare (omräknat till heltidstjänster).  
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Med läsåret 12/13 års organisation är  antalet elever per lärare i Färgelanda något bättre 

än i riket. Färgelanda kommun har 11,3 elever per lärare medan riket har 12,1 elever per 

lärare. Med den ram som budget för 2015 visar, finns en risk att siffrorna att förändras. 

  
Vuxenutbildningen: 

Antal totalt inskrivna och mottagna ansökningar under: 

2012 = 150 st 

2013 = 142 st 

2014 = 174 st  fram till 1/6 

 

2015 & 2016 = en fortsatt ökning av elevkullarna gör att de studerande med 

ofullständiga betyg eller behörighetskomplettering söker sig till Vuxenutbildningen. 

 

Volymförändringar sker främst med ökningar inom SFI och distansstuderande på 

gymnasienivå. 

 
 

RESURSBEHOV FÖR ATT BEHÅLLA 2014-ÅRS KVALITETSNIVÅ 
 

För att klara att ha en ekonomi i balans för hela sektor Barnomsorg och Utbildning 

behöver ytterligare kostnadssänkande åtgärder planeras och genomföras. Utöver det 

behöver verksamheten ökat utrymme för löneökningar. 

 

 Exempel på ökade kostnader utan kvalitetsökning utanför ram:  

 

- Kompensation för pris och löneutveckling om inte besparing som påverkar 

kvalitet ska genomföras. 

 

- fortsatt satsning på lärarlöner för att behålla och rekrytera behöriga och 

kompetenta lärare. 

 

- förväntad flyktingmottagning eller anhöriginvandring påverkar vår verksamhet 

under läsårs gång. Elever som tas emot i vår kommun har rätt till skolgång 

omedelbart och det behöver vi planera och organisera utrymme för. 

 

- barn och ungdomar med stora sociala stödbehov men även medicinska och 

psykosociala. finns i verksamheterna och måste få adekvat stöd. 
 

- förväntade pensionsavgångar ersätts med höga ingångslöner, därmed ingen 

ekonomisk vinst. 

 

- tillägg för lärare för spanskaundervisning. Kostnad 70 % tjänst 350 tkr. 

 

- Planerad besparing där 4 tjänster blir 2,5 i Resursgruppen (fd Navet) under 

hösten -14 trots stora fortsatta stödbehov. Behovet är ytterligare en kostnad 

motsvarande 1,0 tjänst 500 tkr. 

 

- Ökat behov av vikarier vid personalens frånvaro pga. längre vistelsetider och 

stora barngrupper inom förskolan. Tight organisation och svårt med 

samordningsmöjligheter på flera små enheter.  
 
- Förslagsvis att renovera och permanenta den extra avdelningen på Höjden och 

på sikt att bygga ut förskoleavdelningar i Högsäter och Ödeborg.  

 
- Fortsatt utveckling av samarbetet inom V8 med fokus på kvalitetsarbete.   
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RISK- och KONSEKVENSANALYS 
 

•Medborgare: Det betyder mycket för kommuninnevånarna att barn och unga får goda 

möjligheter och en start i väl fungerande förskolor och skolor. Tidiga insatser och väl 

genomförd skolgång är en folkhälsofråga. Alla insatser som inte görs tidigt, återkommer i 

dyrare form senare i livet, och med onödigt lidande under tiden. 

Kvalitet i förskola och skola är en anledning att bosätta sig eller bo kvar i kommunen. 

Antalet vårdnadshavare som använder sig av och har tillgång till jämförande siffror och 

statistik ökar. 

Arbetet mot bättre måluppfyllele och högre meritvärde är vägen för kommunens 

ungdomars möjlighet till ökad valfrihet för att kunna skapa ett gott liv. 

 

•Medarbetare: Det betyder mycket för medarbetare att vi satsar på skolan, på 

kompetent och behörig personal, på god löneutveckling, på kvalitetsförbättringar i 

verksamheterna och behovsanpassad kompetensutveckling. Ständiga anpassningar pga. 

vikande elevunderlag stör organisation och långsiktig planering, skapar dålig arbetsmiljö 

för både barn, ungdomar och personal och innebär svårigheter att kunna rekrytera 

behörig och kompetent personal. 

 

•Ekonomi: Vi är väldigt många enheter i kommunen som ska dela på ett litet antal 

elever. Det blir allt svårare att tillgodose behörighetskrav där elevunderlagen sjunker och 

verksamheterna blir kostsamma. Varje årskull på 60-70 elever skall idag delas mellan 

fem F-6 skolor, vilket innebär väldigt små undervisningsgrupper och svårigheter att 

tillgodose stora behov av stöd samt svårare att vara en flexibel organisation. Det är ett 

ekonomiskt behov att strukturera om mot större enheter med fler avdelningar i förskola 

och färre F-6 skolor. 

Förskolor med en eller två avdelningar har inte samma möjligheter att samarbeta och 

kostnadseffektivisera. 

 

•Utveckling: Vi satsar på ett genomarbetat systematiskt kvalitetsarbete för att tidigt 

uppmärksamma och åtgärda. Vi har stort behov av kompetensutveckling i IKT-pedagogik 

samt förtätning av digitala verktyg för modernt och flexibelt lärande. 

Vi arbetar med och planerar vidare för formativt och kollegialt lärande för ökad kvalitet 

mot ökad måluppfyllelse i verksamheterna. Gott samarbete över verksamhetsgränser är 

att använda resurser effektivt. Vi ska samarbete och göra gemensamma satsningar där 

det är av godo för medborgaren. 

 

Nya verksamheter till sektor Barn och utbildning 2015. 
Från sektor Service förs följande verksamheter över till Barn och utbildning från 

årsskiftet 2014-15: 
Kost och lokalvård 

Skolskjuts 
Vuxenutbildning 
 

Hela verksamheternas budget inklusive personalresurs och kostnader för 
administrativt stöd förs över i sin helhet. 

Det nya skolskjutsavtalet förväntas innebära, genom halvårseffekt, ett 
budgetöverskott på ca 1,5 milj under 2015 vilket ger positiv effekt på Barn och 
utbildnings totala budget och innebär förändring av konsekvenserna av 2015 års 

budget. 
Delar av den administrativa stödresursen kan komma att innebära köp av 

administrativ programvara för att underlätta det dagliga arbetet. 
  
Ytterligare åtgärder krävs för nå en ekonomi i balans. 
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Vuxenutbildningen: 

Vuxenutbildningen har fått ett större antal studerande till verksamheten. 

 

Antalet SFI-studerande har ökat med ca 40 % och antalet distansstuderande på heltid 

med 50% det senaste året. 

 

SFI har nu totalt 33 st i verksamheten. Kvällsgruppen en gång/ vecka har tagits bort för 

att ge mer stöd till alla som läser heltid. 

 

Antalet ungdomar över 20 år som kompletterar sina gymnasiebetyg ökar. 

 

Till alla verksamheter ställer Skolverket högre krav på Individuella studieplaner, ökade 

möjligheter till studievägledning och information om studiefinansiering. 

 

Det är också fler och mer omfattande Nationella prov.  

 

Vård- och omsorgsutbildning har en hög genomströmning av elever. Vi försöker 

upprätthålla utbildningen med en lärare på halvtid samt kurser på Miroi. 

Omfattningen av APL med verksamhetskontakter, handledare utbildning och en helt ny 

kursutformning gör att vi får stort tryck på vår lärare. Av den anledningen får vi styra 

över så att vi får fler distanskurser på Miroi istället. 

 

Inom ramen för tjänsten Rektor på Vux finns funktionen som studievägledare. Tidigare 

fanns separat en deltidstjänst som studievägledare. Under 2014 finns 10% 

studievägledare på plats i Färgelanda genom det statsbidrag vi erhåller för Yrkesvux. 

 

I vissa sammanhang är det olämpligt med kombinationen rektor + studievägledare. 

Vägledaren försöker se utbildningar som passar den enskilde bäst, men som rektor har 

du också ett budgetansvar. Det blir en olycklig jävsituation. 

 

Rektor har begärt nedsättning i tjänsten som studievägledare. 

 

För att behålla samma kvalitetsnivå under 2015 måste en studievägledare på minst en 

30 % tjänst frigöras.  

 

Statsbidraget för Yrkesvux kan komma att minska eller upphöra 2015. Möjligheterna att 

behålla motsvarande verksamheten behöver utredas. 

 

RISK- och KONSEKVENSANALYS  
Vuxenutbildningen: 
SFI: 

En ev kommande reform om att de studerande kan ges valfrihet att välja 

utbildningsanordnare kan göra det svårt att beräkna den egna verksamheten.  

Kostnaden kommer att ligga kvar inom kommunen. 

 

Arbetsförmedlingens roll för SFI. Kommer våra flyktingar genom Etableringsreformen 

också att hänvisas till andra utbildningsanordnare? 

 

Yrkesutbildningar: 

Mindre antal studerande kan beviljas eller prioriteras till yrkesutbildning.  

Detta ger en högre andel arbetslösa med olika ekonomiska stöd istället för studiemedel. 

 

Distansutbildningar: 

Många studerande kräver stöd eller önskar hellre klassundervisning med lärare. 

Resultaten är skiftande. 
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Konsekvens om ingen förstärkning ges, blir att endast distansutbildningar kan erbjudas. 

För många studerande blir alternativet att inte läsa alls och/eller att risken för avhopp 

ökar. Distansstudierna är krävande när man inte har samma lärarhjälp som i en klass. 

Minskad tillgänglighet av studievägledning. 

 
 

 

INVESTERINGSBEHOV under perioden 2015-2017 
 

 IKT-pedagogik och digitala verktyg totalt ca 4,5.milj kr för perioden(1,5 mnkr/år) 

 

 Lokaler: behov av lokalförsörjningsplan där följande ingår: 

- Samtliga förskolor samt Valboskolan F-9 enheter har stora 

renoveringsbehov.  

- Idrottshallar i Högsäter, Ödeborg och Valboskolan behöver upprustas 

- Plan för upprustning och kontinuerliga säkerhetskontroller av utemiljö fsk 

och skola. 

- Trångboddhet Valbo: F-9 utbyggnad eller renovering av Höjdenskolan och 

sedan flytta F-2 dit 

- Träslöjdssalen i Ödeborg håller inte för lagkravet vad det gäller 

säkerhetsmått, detta hus har också stora renoveringsbehov. 

- Omklädningsrum/duschrum i idrottshall Valboskolan behöver renoveras. 

- Renovering för permanentning av den extra avdelningen på Höjden. 
 

 Nybyggnad förskoleavdelning i Högsäter och Ödeborg.  

 
Vuxenutbildningen: 

I takt med att datorerna måste bytas ut krävs en investering under 2016. 

Förändring i undervisningssätt – införandet av läsplattor inom SFI kräver också 

investering under perioden 
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Sektor: Omsorg 
 

Omsorg  

verksamhetsområde (belopp 

i tkr) 

Budget  Budget 2015 Plan Plan 

  2014 Kostnader Intäkter Netto 2016 2017 

Omsorgs och 

utvecklingskontor  -5 398 140 -5 258 -5 390 -5 540 

ÄO -69 607 -89 265 23 742 -65 523 -67 164 -68 983 

IFO -23 359 -27 546 4 088 -23 458 -24 043 -24 689 

ESS -17 702 -22 379 4 514 -17 865 -18 310 -18 797 

Integrationsenhet 0 -17 427 17 427 0 0 0 

Summa 110 668 -162 015 49 911 -112 104 -114 907 -118 009 

 

UPPDRAG  

 

Äldreomsorg 

Socialtjänstlagen (SoL) 

Hälso- och sjukvårdslagen 

 

Enhet för stöd och service 

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Socialtjänstlagen (SoL) 

Hälso- och sjukvårdslagen 

 

Individ- och familjeomsorg 

Socialtjänstlagen (SoL) 

 

Integrationsenheten 

Socialtjänstlagen 

Avtal med Migrationsverket 

 

VOLYMER och VOLYMFÖRÄNDRINGAR 

 

Äldreomsorg 

▪ Bemanning demensboende ,särskilt boende och korttidsplatser 

▪ Hyror för lokaler 

 

Enhet för stöd och service 

▪ Övriga insatser enligt LSS ökar t.ex. boende i samband med studier på annan ort 

 

Individ- och familjeomsorg 

▪ Arbetet med att genomföra åtgärderna i handlingsplanen som fastställdes augusti 2013 

fortgår. Svårt att överblicka eventuella kostnads- och volymökningar 

▪ Institutionsplaceringar, ökad volym gällande vuxna 

▪ Familjehemsplaceringar fler placeringar än vad som finns budgeterat 

 

 

 

Integrationsenheten 

Osäkerhet, vad händer efter etableringstiden 



Reviderad Verksamhetsplan och detaljbudget 2015_20141126_BA 

 

32 

 

▪ Kommunens volym utifrån nytt lagkrav att alla kommuner måste ta emot 

ensamkommande barn. Fler barn i kommunen? Färre barn i kommunen? 

▪ Ersättningsnivåer, får inte längre eftersöka faktiska kostnader vid placering utan 

kommunen ersätts med en schablon. 

 

 

 

RESURSBEHOV FÖR ATT BEHÅLLA 2014-ÅRS KVALITETSNIVÅ 

 

Äldreomsorg 

Hyran för lokaler, förhandlingar med Valbohem har påbörjats och ekonomichef och chef 

för sektor service driver frågan för sektor omsorgs räkning. Om sänkning av hyran inte 

sker saknar sektorn 1 200 000 kr/år redan 2014 och framöver. 

 

RISK- och KONSEKVENSANALYS 

 

Äldreomsorg 

•Medborgare: Det är möjligt att bedriva en god omvårdnad 2015 med samma 

ekonomiska ram som 2014. Men, som tidigare påvisats kan vi inte leva upp till 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer boende på 

särskilt boende om vi har samma ram som 2014. 

 

•Medarbetare: Sektorn har en hög sjukfrånvaro vilket man behöver arbeta aktivt med 

för att sänka. Om sjukfrånvaron fortsätter ligga på en hög nivå kommer det påverka vårt 

ekonomiska resultat.  

 

•Ekonomi: Det finns en stor osäkerhet gällande regelverket om bemanningen på 

demensboenden, med start 31 mars 2015. Då det hittills inte är fastställt om det 

kommer bli en bestämd bemanning kan man inte heller förutse konsekvenserna utifrån 

ett ekonomiskt perspektiv. 

 

 

Enhet för stöd och service 

•Medborgare: Det är möjligt att bedriva en god omvårdnad 2015 med samma 

ekonomiska ram som 2014 

 

•Medarbetare: Sektorn har en hög sjukfrånvaro vilket man behöver arbeta aktivt med 

för att sänka. Om sjukfrånvaron fortsätter ligga på en hög nivå kommer det påverka vårt 

ekonomiska resultat. 

 

•Ekonomi: Osäkerhet eftersom man har ofinansierade poster som måste arbetas in i 

driftsbudgeten. 

 

Individ- och familjeomsorg 

•Medborgare: Den höga arbetsbelastningen för personalen kan upplevas negativt för 

medborgarna  men på sikt ska det bli en kvalitetshöjning.  

 

•Medarbetare: Verksamheten genomgår ett omfattande förändringsarbete vilket medför 

en högre arbetsbelastning för personalen. 

 

•Ekonomi: Det är svårt att överblicka konsekvenserna av verkställandet av aktiviteterna 

i handlingsplanen, både gällande insatser för kommuninvånare men också vilka 

personalresurser som kommer att krävas för genomförandet. 

 

Integrationsenheten 

•Medborgare: Vid samma budget som 2014 kommer servicen till medborgarna inte 

förändras under 2015. 
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•Medarbetare: Vid samma budget som 2014 kommer medarbetarnas situation inte att 

förändras under 2015. 

•Ekonomi: Det finns en osäkerhet gällande antal personer som flyttar in i kommunen.  

Ensamkommande barn 

•Medborgare: Vid samma budget som 2014 kommer servicen till medborgarna inte 

förändras under 2015. 

•Medarbetare: Vid samma budget som 2014 kommer medarbetarnas situation inte att 

förändras under 2015. 

•Ekonomi: Det finns en osäkerhet gällande intäkterna då en ny lag trädde ikraft 140101. 

Lagen innebär att Färgelanda kommun utöver det avtal som vi har tecknat kan komma 

att ta emot fler ensamkommande barn. Det finns ingen åldersbestämning på dessa barn 

och de kan vara 0-18 år. Ersättningen för barnen är en schablon och vi kan inte längre 

eftersöka faktiska kostnader vilket ger en osäkerhet i resultatet. 

 

 

 

UTVECKLING 

• Under 2015 kommer sektorn att arbeta aktivt med att förändra omsorgskontorets 

inriktning med fokus på utvecklings/kvalitetsarbete, och omvärldsbevakning, arbetet 

kommer att påbörjas under hösten 2014.  

 

• Genomlysning av ESS-verksamheten kommer att ske under 2015. Arbeta med nya 

riktlinjer, resursfördelningssystem m.m. 

 

• Fortsatt arbete med Integrationsplattformen. 

 

• Revidering av Äldreomsorgsplanen. 

 

• Fortsatt arbete med handlingsplanen gällande IFO. 

 

• Eventuella aktiviteter utifrån resultatet av utredningsuppdraget från Kommunstyrelsen 

gällande verksamheten för ensamkommande barn genomförs 2014 och kan komma att 

leda till åtgärder 2015. 

 

• Start av familjecentralen beräknas till början av hösten 2014 och fortsatt arbete med 

utveckling av verksamheten kommer att ske fortlöpande.  

 

 

 

INVESTERINGSBEHOV under perioden 2015-2017 

 

Endast reinvesteringar är planerade. 
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Sektor: Kultur och Fritid 
 

Verksamhet (belopp i tkr) Budget  Budget 2015 Plan Plan 

2014 Kostnader Intäkter Netto 2016 2017 

Medborgarkontor 1 322 2 323 -967 1356 1 397 1 441 

Turism 616 616   616 634 655 

Stöd till studieorg. 113 113   113 116 120 

Allmän kulturverksamhet 146 147   147 151 156 

Ungdomskultur 14 106 -90 16 16 17 

Bibliotek 3 619 3 645 -53 3592 3 700 3 818 

Musikskola 1 691 1 982 -180 1802 1 856 1 915 

Stöd till fritidsföreningar 1 588 1 775   1775 1 828 1 887 

Utomhusanläggningar 576 0 0 0 0 0 

Friluftsbad 271 0 0 0 0 0 

Idrottshallar 898 1 212 -289 923 951 981 

Fritidslokaler 269 280   280 288 298 

Simundervisning 151 219 -67 152 157 162 

Fritidsgårdar 845 875 -25 850 876 904 

Adm, Fritidsverksamhet 53 55   55 57 58 

Kultur- och fritidskontor 1 310 1 308   1308 1 347 1 390 

Summa 13 482 14 656 -1 671 12 985 13 375 13 803 

 

UPPDRAG  

Styrdokument bibliotek, kultur, MBK 
 Övergripande verksamhetsplan 2014-2016. Vision, inriktningsmål och ekonomiska 

mål för verksamhetsplan 2014-2016. Kommunfullmäktige §118, 2013-11-13, 

Diarienummer 2013-261. 

 

 FN:s Barnkonvention (antogs den 20 november 1989 av FN:s generalförsamling, 

ratificerad i Sverige 1990 (Prop. 1989/90:107). 

 

 Unescos folkbiblioteksmanifest (utgavs 1949, reviderades 1972, utkom i ny 

version 1994).  

 

 Unescos manifest om mångkulturella bibliotek antaget oktober 2009. Det 

mångkulturella biblioteket – en nyckel till dialog i ett samhälle med kulturell 

mångfald. 

 

 IFLA:s manifest om bibliotekstjänster för personer med läsnedsättning april 2012. 

År 2013 inbjöd Unesco medlemsstaterna att godkänna manifestet. 

 

 Bibliotekslagen. Den 1 januari 2014 trädde en ny bibliotekslag (2013:801) i kraft 

som ersätter tidigare bibliotekslag (1996:1596). Lagen gäller både för de 

kommunala folkbiblioteken och för andra offentliga bibliotek. 

 

 Biblioteksplan för Färgelanda kommunbibliotek antagen av Kultur- och 

servicenämnden 2006.  

http://www.fargelanda.se/media/40995/biblioteksplan.pdf
http://www.fargelanda.se/media/40995/biblioteksplan.pdf
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 De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen i december 2009. 

Målen ska styra den statliga kulturpolitiken men ska även kunna vägleda 

kulturpolitiken i kommuner och landsting. 

 

 Västra Götalands kulturplan 2013 – 1015 antagen av regionfullmäktige 22-23 

oktober 2012 § 177. 

 

 Kulturplan 2013 – 2017 för Färgelanda kommun antagen av Färgelanda kommuns 

fullmäktige 2013-03-13 §38. 

 

 Beslut angående bildande och finansiering av Medborgarkontoret KS 179/2002. 

 

 Konsumentlagar, bl.a. konsumentköpslagen (1990:932), distans- och 

hemförsäljningslagen (2005:59). 

 

 Lag om färdtjänst (1997:736), Lag om riksfärdtjänst (1997:735), Lag om 

kollektivtrafik (2010: 1065), Trafikförordning, parkeringstillstånd (1998:1276 10 

kap. §8) 

 
 

Fritid 

Kommunens verksamhetsplaner och budgetdokument 

 

VOLYMER och VOLYMFÖRÄNDRINGAR 

Fritidsgården har öppet fem kvällar i vecka samt sommarlov och jullov. 

Simundervisning bedrivs under sommaren vid tre badplatser i kommunen. 

Bidragsregler för föreningar kommer att vara klara under 2014. 

 

 

RESURSBEHOV FÖR ATT BEHÅLLA 2014-ÅRS KVALITETSNIVÅ 

Biblioteket/medborgarkontor/kultur 

Kvaliteten på bibliotekets verksamhet har varit lidande sedan biblioteks- och kulturchef 

parallellt fått funktion som sektorchef för kultur och fritid. 

Bibliotekarietjänstgöringstimmar har gått ner med en halvtidstjänst. Antal årsverken år 

2013 inklusive 2 bibliotekarier, biblioteksassisten, kultursekreterare 2,71 (Bengtsfors 5,3, 

Mellerud 4,5, Dals Ed 2,7). I Färgelanda har det minskat med 0,21 i jämförelse med år 

2012.  

 

Ett flertal uppgifter (information, hemsida, turism) lades till sektor kultur och fritid och 

med konsekvens att personalen i stor utsträckning tvingades prioritera annat än 

biblioteksverksamheten. 

 

I brukarenkäten 2013 framgick att våra besökare är mycket nöjda med den service vi 

erbjuder (4,92 på skalan 1-5) men att bibliotekets utbud (böcker, filmer, ljudböcker och 

så vidare) kunde varit bättre (4,77 på skalan 1-5). Detta beror dels på det faktum att 

den budget biblioteket har för införskaffning av media inte höjts på flera år (vilket i 

praktiken innebär en besparing) och dels att kultur och fritid helt enkelt haft resursbrist 

vad gäller personal. Bibliotekets öppettider är värderade till 4,55, vi befarar att 

användarnas betyg kommer att vara lägre år 2014 för att biblioteket är stängt även en 

förmiddag/vecka. 
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MBK/Turism inför 2015 

I nuläget finns inga kända förändringar av verksamheten inför 2015. Däremot behöver 

anslaget för annonsering angående ”Vad händer i Färgelanda”( fd kommundagboken) ses 

över. 

 

Fritid 

Fritidsgårdsverksamhet behöver mer resurser fram över om fritidsgård skall var öppet 

under sommar och jullov.  

 

RISK- och KONSEKVENSANALYS 

 

•Medborgare: Vad betyder det för kommuninnevånarna  

 

Biblioteket  

Biblioteket är en demokratisk mötesplats öppen för alla. Biblioteket ger tillgång till 

litteratur, kultur och kunskap. Vi prioriterar starkt barn- och ungdomsverksamhet. Enligt 

den nya biblioteksplanen bör vi särskilt uppmärksamma vissa prioriterade grupper, dvs. 

personer med funktionhinder, personer med annat modersmål än svenska. Med 

nuvarande personalstyrka har biblioteket svårt att uppnå krav gällande prioriterade 

grupper. Det saknas personal som kan driva uppsökande verksamhet.  

 

Kultur 

Kulturen är till för medborgarna. Vårt fokus ligger på att fler, ska få uppleva mer – det 

tror vi skapar en attraktiv kommun att bo och leva i. Konst och kreativt skapande kan 

användas för att reflektera, ifrågasätta och ge språk och detta leder till makt för den 

enskilda individen, vilket skapar förutsättningar att förändra och påverka den egna 

situationen, närmiljön och samhället i stort. 

Medborgarkontor 

Medborgarkontoret är en demokratisk mötesplats öppen för alla som ger service och 

information om alla kommunens verksamheter. 

Förstärkning i personalstaten nödvändig för att säkerställa tillgängligheten kvalitén  

för medborgarna. 

 

Fritid 

Fritidsanläggningarna skall vara tillgängliga på ett bra sätt beträffande service och 

öppettider. 

Fritidsverksamheten verkar för att så många som möjligt av kommunens innevånare 

skall ha goda möjligheter att utöva idrott, motion, rekreation och annan fysisk avkoppling 

i olika former på olika anläggningar.  

Ett rikt kultur- och fritidsliv skall bidra till skapande av kreativa och aktiva människor 

som upplever hög livskvalitet.  

All kultur och fritidsverksamhet skall tydligt motverka våld, rasism, utanförskap och 

drogmissbruk samt främja jämställdhet.  

 

Föreningslivet ska bidra till kommunens framtida utveckling. En aktiv och meningsfull 

fritid är viktig för en god hälsa. Fokus skall ligga på barn och ungdomar. 

 

Fritidsgård drivs med kommunalt anställd personal. Gården är tänkt som en 

samlingspunkt för tonårsungdomar i hela kommunen.  

 

 

•Medarbetare:  

Biblioteket/Medborgarkontoret 



Reviderad Verksamhetsplan och detaljbudget 2015_20141126_BA 

 

37 

 

Personaltätheten var inte anpassad till uppdraget varken när det gäller öppettider men 

först och främst till uppdragen som Kultur- och fritid har fått de senaste åren. Detta har 

som konsekvens att bibliotekets personal inte haft tid att fokusera kvalitativt på 

mediasamlingen eller klarat alla de uppdrag biblioteket bör fullfölja (till exempel 

uppsökande verksamhet). Medborgarkontoret har svårt att få kompetenta vikarier vid 

frånvaro på grund av Medborgarkontorets många skiftande arbetsuppgifter. 

 Medborgarkontorets personal har inte haft resurser att inhämta relevant och aktuell 

information från sektorerna och initiera samt marknadsföra informationsmöten och 

utställningar. 

 

Någon buffert när det gäller sjukskrivningar, ledigheter och dylikt har heller inte funnits. 

Vi har även kunnat se ett ökat sjukskrivningsantal under perioden. 

 

Bibliotekets personal: 2 heltidsanställda bibliotekarier, 0,5 deltidsanställd 

biblioteksassistent, 0,8 deltidsanställd kultursekreterare.   

 

Medborgarkontorets personal: 2,05 årsarbetare med fördelning: 2 st. 100 % tjänster och 

en tjänst som kombineras med biblioteket på 0,05 % tjänst. 

 

Kulturpersonal: kultursekreterare 0,85 deltidsanställd.  

 

Fritid  

Fritidspersonal består av en verksamhetsledare 100%, fyra fritidsledare: 1 st 70%, 1 st 

50% och två 15% tjänster. 

Simlärare anställs under sommaren, 2 simlärare och en assistent vid varje badplats. 

 

•Ekonomi: 

Bibliotek 

Bibliotekets samling fick lägre betyg i förra årets medborgarenkät. Detta beror dels på 

ovan beskrivna personalbrist men också på det faktum att det anslag biblioteket har för 

inköp av media inte ökat på flera år. Detta innebär i praktiken en besparing och i 

slutändan naturligtvis en kvalitetssänkning. 

Medborgarkontoret 

För att öka kompetensens på turistbyrån, farmförallt somartid, behövs resurser till 

turistvärden. 

 

•Utveckling: konsekvenser av olika scenarier 

Bibliotek/Medborgarkontoret 

Scenariot ej ökade resurser vad gäller personal och mediabudget innebär en stagnation i 

vår möjlighet att tillgodose medborgarnas rätt till information samt biblioteksservice och 

–utbud. 

 

Scenariot ökade resurser vad gäller bibliotekets personal innebär att vi åter kan ägna oss 

åt den service vi i och med den nya bibliotekslagen är skyldiga att utföra. 

 

Scenariot ökade resurser vad gäller mediabudget innebär att vi kan förbättra vårt utbud 

och erbjuda våra medborgare en kvalitativt bra samling med målet att fler ska låna mer. 

 

Scenariot ökade resurser vad det gäller Medborgarkontorets personal för att säkerställa 

tillgängligheten för medborgarna och kvalitetssäkra handläggningen av färdtjänst, 

parkeringstillstånd, konsumentvägledning m.m. 

 

INVESTERINGSBEHOV under perioden 2015-2017 

Biblioteket: införande av RFID (Radio Frequency IDentification) som är ett 

samlingsbegrepp för den teknik som används för att identifiera objekt med hjälp av 

radiovågor (Nationalencyklopedin). Gemensamt projekt i Dalsland, för Färgelandas del 

100 tkr. 
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Fördelar:  

 nöjda besökare (snabbare hantering av böcker och annat material på bilioteket 

samt större möjlighet till mer och bättre service av bibliotekspersonalen). 

 Personalens produktivitet och tillfredställelse (möjlighet att utveckla den 

nuvarande servicen i enlighet med den nya bibliotekslagen). 

 Bättre arbetsmiljö för bibliotekets personal. 

 Ekonomi (materialkostnaden minskar till följd av försvunnet eller felplacerat 

material minskas). 

 

 

 

Fritid: 

För att bedriva simundervisning, det krävs att badplatser upprustas med nya bryggor 

200 tkr. 
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Sektor: Service 
 
Verksamhet (belopp i 
tkr) 

Budget Budget 2015 Plan Plan 

  2014 Kostnader Intäkter Netto 2016 2017 

Kommunikation  18 434 5 418 -403 5 015 5 140 5 279 

Plan & bygg 2 349 2 773 -372 2 401 2 461 2 528 

Teknik & arbetsmarknad 12 528 44 080 -34 527 9 553 9 792 10 056 

Renhållning 409 7 048 -6 630 418 428 440 

Medlemsavgifter 11 952 9 616 0 9 616 9 857 10 123 

Kommunbidrag FVAB     -732 -732 -750 -771 

Utomhusanläggningar   254 -5 249 255 262 

Kanslistbidrag   125   125 128 132 

Friluftsbad   271   271 278 285 

Internränta   -1 000   -1 000 -1 025 -1 053 

              

Summa 45 672 68 585 -42 669 25 916 26 564 27 281 

 

UPPDRAG  

Teknik och arbetsmarknadsenheten, arbetar med kommunens fastigheter, 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt ungdomsprojekt, ansvarar även för kommunens 

skogar där man arbetar utifrån skogsvårdslagen samt enligt skogsvårdsplan som är 

politiskt förankrad.  

 

 

VA och Renhållning 

Sektor samhällsbyggnad utgör också beställarfunktion och kontaktyta mot Färgelanda 

Vatten AB och renhållningsentreprenörer. 

Färgelanda Vatten har ett antal olika förslag för att klara sin budget under 2015. 

Beroende på vilket som välj kan ramen för sektor behöva höjas i motsvarande grad. 

 

Medlemsavgifter 

Sektorn ansvarar för medlemsavgifter som avser räddningstjänsten i NÄRF.  

 

 

RESURSBEHOV FÖR ATT BEHÅLLA 2014-ÅRS KVALITETSNIVÅ 
Arbetsmarknad o Teknik 

Behovet av fördjupat samarbete med Arbetsförmedlingen gällande yngre arbetslösa 

personer kvarstår, för att finansiera detta krävs 240 tkr under 2015 

 

Plan och byggenheten ansvarar för kommunens digitala kartsystem Solen, vilket behöver 

uppgraderas. Kostnad är ej känd i dagsläget men ryms inte i nuvarande budgetram. 

 
Kommunen har ett stort behov av att ta fram en samlad lokalförsörjningsplan. I 

dagsläget oklart i vilken takt detta kan ske med nuvarande ram. 

 

 
INVESTERINGSBEHOV under perioden 2015-2017 
Arbetsmarknad o Teknik 

Behov att förnya maskin för snöröjning, sopning och gräsklippning (redskapsbärare typ 

Holder) föreligger under 2015, till Centralförrådet ansvar 4530 beräknad kostnad 700 tkr 


