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Vision, mål och inriktning för utveckling av 
Färgelanda kommun 

 
 

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 
• 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 
  
Inriktningsmål:  
• Öka invånarantalet 
• Skapa förutsättningar för fler attraktiva boenden 
• Färgelanda kommuns invånare ska känna stolthet över den plats man bor på 
• Se föreningslivet som en viktig faktor för kommunens framtida utveckling. 

Fokus skall ligga på barn och ungdomar 
 
 
Uppdrag till Välfärdsberedningen: 

• Utforma föreningsbidragen så att de bidrar till utveckling i kommunen och 
aktiverar fler ungdomar. 

 
Uppdrag till Serviceberedningen: 

• Ta fram en plan för byggande i Ellenö och Sundsbro-området. 
• Här finns stor potential för utveckling som bostadsort. Serviceberedningen får i 

uppdrag att arbeta vidare med de planer som krävs för utveckling av området. 
• Aktualisera översiktsplanen 
• Serviceberedningen får i uppdrag att i samråd med kommuninvånarna aktualisera 

översiktsplanen. 
 
Mål för Kommunstyrelsen:  

• Arbeta aktivt för att öka tillgängligheten till bredband och mobiltelefoni i hela 
kommunen 

• Arbeta för fler utförare inom barnomsorg, skola och äldreomsorg, för ökad 
valfrihet  

• Skapa en marknadsföringshemsida och utveckla medborgarkontorets 
informationsroll  

 
Mål till Valbohem AB: 

• Valbohem AB skall erbjuda ett attraktivt boende för alla genom att höja 
boendekvaliteten på Valbohems befintliga fastighetsbestånd och nybyggnation 
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ÖVERGRIPANDE MÅL: 

FÄRGELANDA – EN FÖRETAGARVÄNLIG KOMMUN 
 
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 möjligt alternativ. Vi vill att 
bärkraftiga småföretag skall utgöra en viktig del av Färgelandas framtid.  
 
Inriktningsmål:  
• Arbeta för ett mer företagarvänligt klimat 
• Uppmuntra och underlätta start av nya företag 
• Öka kontakten mellan skola och näringsliv 
• Vara konkurrensneutral 
• Inspirera ungdomar att bli företagare och förverkliga sina idéer 
 
Resultatmål:  
• Färgelanda kommun skall finnas bland de 100 bästa kommunerna i Svenskt 

Näringslivs ranking 
• 10% av kommunens verksamhet ska utföras av fristående verksamheter 

2014  
 
 
Uppdrag till Serviceberedningen: 

• Utreda förutsättningarna för Innovation Färgelanda - ett centrum för 
entreprenörskap. 

• Innovation Färgelanda är en fortsättning på entreprenörskap i skolan och Ung 
Företagsverksamhet. Uppdraget är slutfört och redovisat till KF 2012, §13. 

 
Mål för Kommunstyrelsen:  

• Skapa goda kontakter med företagen  
• Öka samarbetet mellan skola och näringsliv 
• Arbeta med entreprenörskap i skolan. Jobba aktivt med kompetensplattformen för 

att utbildningarna ska matcha företagens behov av arbetskraft 
• Arbeta aktivt för att öka tillgängligheten till bredband och mobiltelefoni i hela 

kommunen 
• 10% av kommunens verksamhet ska utföras av fristående verksamheter 2014 
• Arbeta med en aktiv energirådgivning till företag och privatpersoner 
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ÖVERGRIPANDE MÅL: 

UTVECKLANDE SKOLA 
 
Inriktningsmål: 
• Alla barn ska få en trygg uppväxt och ett lärande som leder till goda resultat 

och till ett självständigt liv. 
 
 
Resultatmål:  
• Alla elever som slutar grundskolan ska ha behörighet till ett 

gymnasieprogram. 
• 10% av kommunens verksamhet ska utföras av fristående verksamheter 

2014 
 
 
Uppdrag till Välfärdsberedningen: 

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

• Arbeta fram en plan för utveckling av skolan samt hur kommunens 
skolverksamheter ska stärkas i sin konkurrenskraft och möta framtidens 
utmaningar. 

 
Mål för Kommunstyrelsen: 

• Samverkan för att på ett aktivt sätt motverka mobbing, förtryck och rasism 
• Varje skola ska ta fram en plan för hur elevernas ansvar och inflytande ska 

stärkas 
• Erbjuda tre språkval  
• Öka samarbetet mellan skola och näringsliv 
• Varje skola ska ta fram en plan för föräldrainflytande och engagemang i skolan 
• Det skall upprättas policydokument över ersättnings till fristående verksamhet för 

att underlätta etablering av dessa 
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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.  
 
Inriktningsmål:  
• Varje person ska ha ett gott liv – det ska ge liv till åren och inte bara år till 

livet 
• Utveckla innehållet i äldreomsorgen som sysselsättning, utevistelse och 

naturliga mötesplatser. 
 
Resultatmål: 
• Efter att demensboendet på Håvesten har färdigställts erbjuda 

trygghets/seniorboende på Lillågården. 
 
 
Uppdrag till Välfärdsberedningen: 

• Utreda framtida behov av trygghets/seniorboende i kommunen 
 
 
Mål för Kommunstyrelsen: 

• Utvecklat anhörigstöd 
• En vidareutvecklad palliativ vård 
• Utveckla arbetet med förebyggande insatser inom IFO 
• Utveckla samarbete mellan IFO och skola/ barnomsorg 
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ÖVERGRIPANDE MÅL: 

FÄRGELANDA - EN MILJÖKOMMUN 
 
Inriktningsmål:  
• Främja en hållbar utveckling 
 
Resultatmål: 
 
• Främja ett långsiktigt hållbart samhälle samt en giftfri miljö.  
• Färgelanda kommun ska på olika sätt verka för en fossilfri och effektiv 

energianvändning samt miljövänlig energiproduktion, Utveckling bör ske 
bl.a. av vindkraft, biogas och solenergi. 

 
 
Mål för Kommunstyrelsen: 

• Arbeta med en aktiv energirådgivning till företag och privatpersoner 
• I kommunens egna verksamheter ska all el som används vara ”Förnybar” el 
• Kommunens egen måltidsverksamhet ska utvecklas för att minska 

klimatpåverkan. 
• 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%. 
• Införa fler cyklar i de kommunala verksamheterna som komplement till bil i 

tätorterna. 
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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.  
 
Inriktningsmål: 
• Ökad dialog med kommuninvånarna. 
• All verksamhet skall genomsyras av ett barnperspektiv enligt FN:s 

barnkonvention.  
• Beredningarnas arbete med utvecklingsplaner skall ske i dialog med 

kommuninvånarna   
• Ta tillvara personalens kunskaper och utvecklingsidéer 
•              Jämställda arbetsvillkor och löner för kvinnor och män.  

 
               
Mål för kommunstyrelsen: 

• Varje skola ska ta fram en plan för hur elevernas ansvar och inflytande ska 
stärkas 

• Ökat brukarinflytande i kommunens verksamheter 
• Ökad delaktighet för personalen genom att ge verksamheterna 

profileringsmöjlighet och att fritt kunna fördela resurser inom resultatenheten. 
• Arbeta med ständiga förbättringar med hjälp av Lean. 
• Jämställda arbetsvillkor och löner för kvinnor och män.  
• Fler heltidstjänster i omsorgen. 
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ÖVERGRIPANDE MÅL: 

EKONOMI I BALANS 
 
En stabil ekonomi ger reformutrymme, bättre möjligheter att utveckla kommunen och nå 
uppsatta mål. 
 
Inriktningsmål: 
• En långsiktigt hållbar verksamhet med ekonomi i balans. 
 
Resultatmål: 
• Årets resultat skall vara 2-3 % av skatter och bidrag 
  
 
 
Uppdrag till Budget- och bokslutsberedningen: 

• Ta fram en strategi för en långsiktigt hållbar ekonomi i balans med 
utvecklingsmöjlighet för kommunen 

• Se över reglerna för investeringar och avskrivningar 
• Se över vilken effekt en ökad underhållsbudget har på respektive sektor 

 
Mål för Kommunstyrelsen: 

• Att anpassa varje verksamhet till ekonomin 
• Se till att resurserna används effektivt, till exempel genom Lean-tänkande 
• Utveckla resursfördelningsmodeller och möjligheter till resultatenheter 
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG 
Denna detaljbudget utgår från de förutsättningar, mål och kommunbidrag som beskrivs i 
den Övergripande verksamhetsplan inklusive kommunbidrag till kommunens sektorer 
som beslutades i KF den 19 juni 2012. 
 
Planeringsförutsättningarna för den övergripande verksamhetsplanen 2013-2015 och för 
detaljbudgeten 2013-2015 bygger i huvudsak på SKLs och SCBs senaste prognoser. 
 
Följande ändringar har arbetats in i detaljbudgeten. Förändringarna har 
påverkat det budgeterade resultatet jämfört med de ursprungliga 
planeringsförutsättningarna. 
 
I den reviderade driftsbudgeten har följande justeringar gjorts: 
• Ökad ram för sektor Barnomsorg och Utbildning   +2,0 mnkr 
• Ökning av anslag till revisionsenheten  +0,1 mnkr 
• Invånarantal baseras på SCBs befolkningsprognos 
• SKLs senaste skatteprognos (okt 2012) 
• SKLs senaste kostnadsindex för 2014-2015 
• Alliansens förslag om sänkt skatt from 2014 med 0,50 kr 
 
Detaljbudgeten för 2013 och plan för 2014-2015 kommer kompletteras med ytterligare 
några justeringar av teknisk karaktär som inte påverkar de ekonomiska ramarna för 
verksamheten. 
  
Dessa justeringar är 
- Effekter av etableringen av Väst Vatten  
- Eventuella effekter av fastighetsförsäljningar 2012 
 
Driftbudgeten i planen för åren 2014 och 2015 når inte upp till det ekonomiska målet om 
ett resultat om 2-3% av skatter och bidrag, vilket troligtvis leder till ytterligare behov av 
åtgärder i detaljbudgetarbetet inför 2014 och 2015. 
 
 
DETALJBUDGET PER SEKTOR 
Varje sektor redovisar en översiktlig beskrivning av verksamheten, hur sektorn bidrar till 
kommunens övergripande mål och inriktningsmål, aktiviteter för att nå kommunens 
resultatmål samt verksamhetens egna effektmål. 
 
I detaljbudgeten redovisas också resursbehovet fördelat på verksamhetsnivå och 
investeringsramens fördelning per verksamhet samt konsekvenser av de ramar som 
kommunbidraget utgör. 
 
Beskrivning av större förändringar under planperioden jämfört med tidigare år ska också 
ingå. 
 
Sektorerna har valt lite olika struktur för sin respektive redovisning. Till den slutliga 
versionen av detaljbudgeten kan avsnitten komma att bli mer enhetliga.  
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DRIFTSBUDGET 2013-2015   
 

 
 

REVIDERAD VERSION 2012-10-19 SKL,  PKV, vägt index

Plan 2014 Plan 2015
Belopp i tkr Netto Kostnad - Intäkt + Netto Netto Netto

Nämnd/Förvaltning/Sektor/Enhet
Kommunfullmäktige -2 499 -3 004 -3 004 -2 812 -2 888

Kommunstyrelse och Stab -18 182 -20 991 1 878 -19 113 -19 514 -20 041

Sektor Barnomsorg/Utbildning -123 887 -132 671 7 112 -125 559 -126 154 -129 560
- varav Barnomsorg -22 028 -27 396 4 178 -23 218
- varav Grundskola -57 068 -63 363 2 179 -61 184
- varav Gymnasieskola -36 995 -34 055 755 -33 300
- varav Ledningskontor -7 796 -7 857 0 -7 857

Sektor Omsorg -105 430 -157 342 48 363 -108 979 -111 268 -114 272
- varav Äldreomsorg -68 591 -91 918 23 946 -67 972
- varav IFO -19 820 -28 896 5 981 -22 915
- varav LSS -17 019 -22 938 4 846 -18 092
- varav Integration och Ensamkommande barn 0 -13 590 13 590 0

Sektor Kultur och Fritid -13 276 -15 171 1 689 -13 482 -13 765 -14 137

Sektor Service -44 652 -103 657 58 185 -45 472 -46 427 -47 680
- varav Servicekontor -16 724 -18 836 817 -18 019
- varav Teknik och arbetsmarknad -13 643 -44 874 32 236 -12 638
- varav Plan och Bygg -2 511 -2 905 356 -2 549
- varav VA- och Renhållning -576 -19 051 18 469 -582
- varav Medlemsavgifter -11 198 -11 684 0 -11 684
- varav Kost och Städ 0 -6 307 6 307 0

Summa verksamheten -307 926 -432 836 117 227 -315 609 -319 940 -328 578

Finansiering 4 473 -64 620 64 666 46 18 120
- Arbetsgivaravgifter m.m. -45 949 -48 345 -48 345 -49 554 -50 793
- Pensionskostnader -14 433 -16 275 -16 275 -16 563 -16 729
- Intern PO 55 885 58 785 58 785 60 254 61 761
- Intern ränta 8 970 5 881 5 881 5 881 5 881

Summa efter finansiering -303 453 -497 456 181 893 -315 563 -319 922 -328 458

Skatteintäkter 319 486 0 326 349 326 349 326 115 334 298
- Skatteintäkter 238 019 245 161 245 161 246 023 256 848
- Preliminär slutavräkning innevarande år 1 230 -2 757 -2 757 0 0
- Inkomst-/Kostnadsutjämning 64 708 69 124 69 124 67 019 66 440
- Kommunal fastighetsavgift 12 200 11 799 11 799 11 799 11 799
- Regleringsbidrag 3 329 3 022 3 022 1 274 -789

Finansiella intäkter 400 400 400 400 400
Finansiella kostnader -4 225 -3 421 -3 421 -3 231 -3 135

Årets resultat 12 208 -500 877 508 642 7 765 3 362 3 105
Resultat i % av skatter o bidrag 3,8% 2,4% 1,0% 0,9%

Invånare 6 597 6 565 6 532 6 506

Budget 2012 FÖRSLAG BUDGET 2013
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Kommunen 

5.1 Omvärldsanalys 
Befolkningsutvecklingen är en stor utmaning för kommunen. Folkmängden har under 
ett antal år minskat. Minskningen beror främst på ett negativ flyttnetto och ett 
födelseunderskott.  
 
 
En annan stor utmaning är möjligheten att i en ökande konkurrens kunna rekrytera 
personal efter den stora gruppen 40-talister som kommer att gå i pension inom kort. 

Den finansiella krisen i 2008 och 2009 har fått sitt efterspel i statsfinansiella problem 
framför allt i Europa och USA. Den internationella konjunkturutvecklingen är just nu 
mycket svårbedömd. Kommunen behöver hålla beredskap för snabba kast i den 
ekonomiska utvecklingen.  

Kommunledningskontoret har identifierat några trender i omvärlden som bedöms ha 
betydelse för utvecklingen av Färgelanda.   

Vissa av trenderna i omvärlden måste kommunen bara förhålla sig till. 

Vissa av trenderna kan bidra eller förstärka kommunens egna ambitioner att nå ett 
önskat resultat utan särskilda insatser. 

Vissa av trenderna kan kommunen genom ett aktivt ställningstagande använda för 
att nå det önskade resultatet. 

Några trender 

Urbaniseringen 
Urbaniseringen är en global trend. I princip är det de tre storstadsregionerna som 
växer befolkningsmässigt och den ekonomiska tillväxten koncentreras allt mer till 
större urbana regioner medan andra delar avfolkas. 
Färgelandaperspektiv 
Färgelandas befolkning har under perioden 2000-2011 minskat med ca 400 personer. 
Folkmängden i arbetsmarknadsregionen (Uddevalla + Färgelanda) har under samma 
period ökat med ca 2 800 och uppgår vid årsskiftet 2011/2012 till ca 58 800 
personer. 
 
En positiv utveckling av Uddevalla och övriga trestadsområdet torde kunna ge 
Färgelanda kommun en positiv skjuts framåt om kommunen förmår attrahera dem  
(företag och privatpersoner) som redan finns i regionen eller som väljer att 
nyetablera sig här. 

Befolkningens mångfald ökar 
Nästa var femte invånare (19,6%) i Sverige har utländsk bakgrund och andelen 
förväntas öka. En annan dimension av mångfald är att människor lever ut sin livsstil i 
ökande grad. 

Färgelandaperspektiv 
Motsvarande andel invånare med utländsk bakgrund är 10,4 % i Färgelanda 
kommun. Möjligheten att erbjuda de nya svenskarna utbildning och jobb bedöms bli 
avgörande för om dessa väljer och kan  bli stadigvarande bofasta i kommunen  
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liksom möjligheten att integreras utan att för den skull helt ge upp sin ursprungliga 
kultur. Det befintliga samhällets acceptans och vilja att välkomna mångfalden torde 
också ha betydelse i sammanhanget. 

Önskan om valfrihet  
Strävan efter självförverkligande växer och återspeglar sig i en ökad vilja till 
valmöjlighet när det gäller t ex boende, skola, arbetsplats, fritidsaktiviteter och 
omsorg. 

Färgelandaperspektiv 
Kommunen har ambitionen att öka antalet alternativa utförare. (Friskolorna, 
friförskolorna och alternativa utförare inom hemtjänsten är exempel)   
 
Behov av trygghet 
Trygghets- och säkerhetsaspekterna tenderar att bli allt viktigare och lyfts ofta fram 
som en viktig fråga vid valet av bostadsort. 

Färgelandaperspektiv 
2011 var antalet anmälda brott i Färgelanda kommun drygt hälften/per invånare i 
förhållande till motsvarande i hela riket. 
 
Jämförelsetal: Antalet anmälda brott per 100 000 inv år 2011 
Hela landet: 14988 
Genomsnitt för kommunerna i Västra Götaland: 8931 
Färgelanda: 8311 
Öckerö: 3593 (lägst i länet och landet) 
 
Klimatförändringen 
Globalt sker klimatförändringar och i Sverige väntas medeltemperaturen stiga med 3-
5 grader till 2080-talet. Scenarier för framtida förändringar i klimatet visar att 
Västsverige kommer att få torrare somrar, men samtidigt mer nederbörd totalt. 
Riskerna för översvämningar, skyfall och skred kommer att öka. 

Fler småföretag 
Småföretagandet förväntas öka och alltmer kännetecknas av anpassning och 
flexibilitet. Betydelsen av samarbete med andra företag blir än viktigare.  
 
Tillverkningsindustrin 
Komplexiteten i tillverkningsindustrin gör att tillverkare måste bli mer flexibla och se 
till att de har korrekt information i realtid. Förbättrad IT-infrastruktur är därför en 
viktig komponent och påverkar lönsamhet, kundvård och effektivitet. 
 
E-samhället växer 
En allt större del av kommunikationen mellan individer, företag och förvaltning sker 
med hjälp av den snabbt växande informationstekniken. Medborgare, företagare och 
besökare förväntar sig i allt större utsträckning att kunna utföra olika tjänster digitalt. 
 
Ökade krav på de gemensamma offentliga rummen 
Intressanta offentliga platser blir en allt viktigare del av attraktions- och 
konkurrenskraften och ett varierat utbud av mötesplatser behövs i ett samhälle med 
ökande mångfald.  Att må bra och ha en god hälsa prioriteras allt högre och bidrar till 
en ökad efterfrågan på miljöer där det finns möjlighet att ägna sig åt fysisk aktivitet, 
t ex promenadstråk, cykelvägar, parker och motionsanläggningar. 
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4. Kommunfullmäktige 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ med ansvarar för bland 
annat de övergripande strategiska frågorna.  
Fullmäktige väljs direkt av folket i de allmänna valen vart 4:e år.   
Kommunfullmäktige skall vara kommunalpolitikens viktigaste mötesplats. 
 
Exempel på beslutsärenden i kommunfullmäktige: budget och kommunalskatt, taxor och 
avgifter, fysisk planering, grunder för ersättningar till partierna och de förtroendevalda, 
den politiska organisationen, ansvarsfrihet för förtroendevalda.   
 
Mandatfördelning för perioden 2010-2014 
Socialdemokraterna 10 mandat 
Centern  8 mandat 
Moderaterna  7 mandat 
Folkpartiet  2 mandat 
Kristdemokraterna 3 mandat 
Vänsterpartiet 2 mandat 
Miljöpartiet  1 mandat 
Sverigedemokraterna 2 mandat 
Totalt  35 mandat 
 
Kommunfullmäktige sammanträder som regel varje månad förutom januari, juli och 
augusti, totalt 9 gånger per år. 
 
Stöd till politiska partier 
Partistöd utgår enligt följande grunder 
Grundstöd  1-3    mandat  3 000:- kronor 
  4-6    mandat  5 000:- kronor 
  7-11  mandat  7 000:- kronor 
  12-    mandat  9 000:- kronor 
Mandatbundet stöd    4 170:- kronor
   
Revision 
Revisionen, som består av fem förtroendevalda ledamöter, är kommunfullmäktiges organ 
för objektiv och förutsättningslös granskning och kontroll av hela den kommunala 
organisationen. Granskningen skall genomföras i en sådan omfattning att revisorerna 
varje år kan lämna ett underlag för kommunfullmäktiges ställningstagande i frågan om 
ansvarsfrihet kan lämnas för kommunstyrelsen och nämnderna.  
 
Sakkunnigt biträde till de förtroendevalda revisorerna är företaget Deloitte. 
 
Beredningar 
Kommunfullmäktige har tre fasta beredningar med uppgift att bl a bereda ärenden av 
långsiktig strategisk natur inför beslut i kommunfullmäktige och att följa upp den 
kommunala verksamheten. Beredningarna har olika ansvarsområden:  
 
Beredning 1 (Serviceberedningen) hanterar bl a frågor om infrastruktur, näringsliv och 
översiktlig fysisk planering 
 
Beredning 2 (Välfärdsberedningen) har hand om bl a skolfrågor, omsorgen och kultur- 
och fritid 
 
Beredning 3 (budget och bokslutsberedningen) ansvarsområde omfattar bl a 
budgetarbetet, över- och underskottshantering och bokslutsanalyser. 
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Fullmäktigeberedningar har ingen självständig beslutanderätt.  
 
Myndighetsnämnd 
Myndighetsnämnden arbetar bl a med tillsyn, tillstånd och myndighetsutövning mot 
enskild.  
Nämnden är också trafiknämnd.  
Exempel på ärenden som handläggs av nämnden: Bygglov och strandskyddsdispenser, 
Insatser till stöd och hjälp för enskilda, lokala trafikföreskrifter   

 
Överförmyndare 
Om någon på grund av sjukdom, psykiska störningar, försvagat hälsotillstånd eller 
liknande, behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller behöver hjälp 
med sin ekonomi för sin egen del, kan domstol förordna en god man eller förvaltare. 
Tillsynen över gode män och förvaltare sköts av en överförmyndare. Avtal har under 
2010 träffats med Uddevalla kommun om handläggarstöd till överförmyndaren. 

4.2 Resursbehov 
 
Verksamhet (belopp 
i tkr) 

Bokslut Budget  Budget 2013 Plan Plan 

2011 2012 Kostnader Intäkter Netto 2014 2015 

Kommunfullmäktige 750 
 

602 734 0 734 705 725 

Stöd politiska partier 183 183 185 0 185 185 190 

Kommunrevisionen 340 344 350 0 450 455 465 

Välfärdsberedning 210 214 220 0 220 225 231 

Serviceberedning 210 214 220 0 220 225 231 

Budget & 
bokslutsberedn. 210 

 
264 270 

 
0 270 275 282 

Tillfällig beredning 0 0 120 0 120 0  

Myndighetsnämnd 137 140 155 0 155 155 160 

Överförmyndare 450 528 620 0 620 559 575 

Valnämnd 10 10 30 0 30 10 10 

Summa 2 500 2 499 2 904 0 3 004 2 794 2 869 
 
Ramen för kommunfullmäktige har en tillfällig utökning med 250 tkr under 2013 för att 
möjliggöra en översyn av den politiska organisationen. I ovanstående har utökningen 
fördelats enligt nedan.  Enligt beslut i KF presidium tillförs Kommunrevisionen 100 tkr. 
 
Utökad ram KF: 250 000

Revision +100 000 2013

Kommunfullmäktige 30 000

Stöd politiska partier
Kommunrevisionen 100 000

Välfärdsberedning
Serviceberedning
Budget & bokslutsberedn.
Tillfällig beredning 120 000

Myndighetsnämnd 10000

Överförmyndare 70 000

Valnämnd 20 000

Summa 350 000  
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Större förändringar över planperioden. 
Den aktuella planperiodens förändringar domineras av de två val som ska genomföras 
2014: valet till EU-parlamentet och de allmänna valen 
Under 2013 börjar förberedelserna. Inför den nya mandatperioden planeras en översyn 
av den politiska organisationen och en översyn av ersättningsreglerna för de 
förtroendevaldas arbete. Efter de två senaste allmänna valen har kostnaden för de 
förtroendevaldas ersättning för förlorad arbetsförtjänst ökat mer än de generella 
lönepåslagen i budgeten. De nyvalda har helt enkelt haft högre löner än de som lämnat 
sina uppdrag! Den trenden torde hålla i sig. 
 
2015 avsätts pengar för politikerutbildning. 
 
Budgeten för köp av tjänst från Uddevalla för överförmyndaradministrationen ökas. 
 
Kommunrevisionens budget  förstärks med 100 tkr.  
  
Investeringar  
Om kommunen ska övergå till digitaliserade handlingar behövs ett investeringsanslag på  
Ca 360 000 kr för inköp av läsplattor. Även om de kostnader för kopiering och porto som 
används idag förs över till sektorn behövs ett tillskott. 
 
Konsekvensbeskrivning: 
Beredningarnas anslag rymmer enbart sammanträdesersättningar. Kommunfullmäktiges 
ordförande har under hand framfört att beredningarna för att kunna arbeta med de 
långsiktiga strategiska utvecklingsfrågorna behöver vidga perspektivet genom att t ex 
genomföra studiebesök, bjuda in externa experter m m. Det utrymmet finns inte i detta 
budgetförslag. 
 
Ramökningen medger att arvodeskommittén och en tillfällig beredning för översynen av 
den politiska organisationen kan börja arbeta under 2013. Eventuellt kan det också 
finnas utrymme för en ytterligare en tillfällig beredning under 2013. ( Avgörande är 
antalet ledamöter, sammanträdesfrekvenser och storleken på ordförandens fasta arvode) 
 
Resurser har inte avsattse för att finansiera kapitalkostnaden för ev inköp av läsplattor.  
 
År 2014 går större delen av ramökningen åt till att finansiera de två valen.  
 
För 2014 finns behov av ytterligare resurser för att täcka kostnader för: 

• Tillfälliga beredningar och arvodeskommittén (om dessa inte blir klara 2013 finns 
alltså inga pengar för fortsatt arbete) 

• Utbildning av nyvalda kommunfullmäktige när de börjar sitt arbete 2014 (2015 
finns däremot utbildningspengar) 

• De beräknade ökade kostnaderna för ersättning för förlorad arbetsförtjänst under 
senare delen av 2014 och framåt. 
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5. Kommunstyrelse, kommunledning och stab 

5.1 Verksamhetsbeskrivning  
 
Kommunledningskontor 
Staben fokuserar på strategiska frågor samt arbetar som internkonsulter för de löpande 
verksamheterna. Staben är en resurs för samtliga fyra sektorer och stabens verksamhet 
kommer hela organisationen till gagn. I staben ingår förutom kommunchefen även 
personalchef, ekonomichef, kommunsekreterare. 
 
Ekonomi-, personal- och kansliavdelning 
Kommunen har en samlad administration som understödjer den politiska verksamheten, 
staben samt de fyra sektorerna. Enheten består av ekonomi, personal samt 
kansliavdelningen. 
 
Inköp och upphandling 
Den dalslandsgemensamma inköpsorganisationen har förstärkts och ett system för 
upphandlingsstöd och avtalsregister har införts. För att ytterligare säkerställa att ökade 
krav i samband med inköp och upphandlingar hanteras effektivt och att befintliga avtal 
följs behöver inköpsfunktionen fortsätta att förstärkas och utvecklas. Det är viktigt att 
kommunen säkerställer att det finns tillgång på varor och tjänster av hög kvalitet och till 
låga priser.  
 
Näringsliv 
Kommunens näringslivsverksamhet består av riktade åtgärder mot målgrupper såsom 
befintligt näringsliv, företagare utanför kommunen med intresse för samarbete, 
potentiella företagare samt kommuninvånare och turister.   
 
Externa utförare 
Kommunens mål är att öka andelen externa utförare av kommunal verksamhet. 
 
För att nå målet behöver kommunens roll som beställare och kravställare på utförda 
tjänster förstärkas. Det kräver också att det finns rutiner för att följa upp och kontrollera 
att de krav som ställs i förfrågningsunderlag, avtal och godkännanden.  
 
 
5.2 Aktiviteter som syftar till att nå kommunens övergripande mål 
 
Långsiktigt hållbar ekonomi i balans 
En förutsättning för att skapa en lånsiktigt hållbar ekonomi är att öka kontrollen över 
ekonomi och att minska riskerna för oförutsedda händelser. En väsentlig del är att öka 
kontrollen av budgetföljsamheten i verksamheten.  
 
Målstyrningen i kommunen syftar till att organisationens samlade resurser används för 
att styra mot övergripande mål och att förväntade effekter uppnås. För att säkerställa att 
resurser används effektivt och för att säkerställa kvaliteten på verksamheten krävs en 
sammanhållen lösning för verksamhetsstyrning och uppföljning.  I detta ingår också 
översyn av rutiner för styrning och uppföljning. Införande av systemstöd för detta 
ändamål planeras ske under 2013.   
 
Målsättningen är att utveckla uppföljning och analys för att inte enbart fokusera på 
finansiella mått utan också fokusera på resultatet som verksamheten skapar. Detta 
kommer också att leda till att det blir enklare att säkerställa ett effektivt 
resursutnyttjande, vilket är en del i ”Lean-tänkandet” i kommunen. 
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För att utveckla budgetprocessen i kommunen kommer förutom ovansående även  
översynen  av regelverk och rutiner för investeringshantering och uppföljning som har 
inletts under hösten 2012 att fortsätta under 2013. I 
Ytterligare en del i detta arbete är att ”årshjulet” för budget- och uppföljningsprocessen 
samt att utveckla dokumentstrukturen. 
 
Insatser kommer också att göras för att öka kommunens avtalstrohet i syfte att 
säkerställa en god kostnadskontroll. 
 
Ett antal genomlysningar av kostnadsstruktur och resultat inom olika delar av 
verksamheten kommer också att genomföras under året, bland annan inom sektor 
Omsorg och sektor Barnomsorg och utbildning. På sikt kommer även övriga delar av 
verksamheten att genomlysas. 
 
Ökad delaktighet för personalen 
Personalens delaktighet utgör basen i kommunens samverkanssystem och målsättningen 
är att så många frågor som möjligt behandlas av dem som direkt berörs. Kommunens 
samverkanssystem som finns implementerat är uppbyggt på två pelare, dels 
direktinflytande via arbetsplatsträffar och dels via representativt inflytande via anställdas 
fackliga representanter på enhets-, sektors- samt förvaltningsnivå. 
 
Arbete kommer fortskrida med att förstärka samverkanssystemet ytterligare i 
kommunens samtliga verksamheter och samverkan kommer utgöra basen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetets implementering samt kommunens fortsatta 
hälsoarbete. 
 
Ta tillvara personalens kunskaper och utvecklingsidéer 
Medarbetarnas engagemang, kunskaper och kreativitet är viktiga förutsättningar för 
verksamhetens utveckling och målnedbrytning av den kommunövergripande nivån är en 
förutsättning för att utveckla kommunen i rätt riktning. Dessa två processer integreras 
bland annat via arbetsplatsträffar samt årligt återkommande utvecklingssamtal där 
individuella utvecklingsplaner är viktiga verktyg för att nå de gemensamt uppsatta 
målen.  
 
Kommunen har också påbörjat en satsning på att utveckla egna resurser mot kommande 
ledaruppdrag genom trainee-uppdrag, en utvecklingsinsats som kommer pågå under 15 
månader med start hösten 2012.  
 
Jämställda arbetsvillkor och löner för kvinnor och män 
Ett personalpolicy skall arbetas fram som ska ligga till grund för ett långsiktigt strategiskt 
och operativt personalarbete med utgångspunkt i verksamhetens behov. En 
grundförutsättning i arbetet är jämställda arbetsvillkor och löner för kvinnor och män. 
Det strategiska arbetet kommer ske i samverkan med såväl fackliga representanter som 
politiker. 
 
Policyn kommer att ligga till grund för vidareutveckling av befintlig personalhandbok, då 
denna ska utgöra ett stöd för chefer, fackliga företrädare och medarbetare i den dagliga 
verksamheten. Målsättning är att personalstrategier och processer skall vara väl 
förankrade hos såväl chefer som medarbetare så att man som anställd känner en 
trygghet i att personalpolitiken tillämpas på ett enhetligt sätt inom kommunen. 
 
En lönekartläggning kommer att genomföras där syftet är att kartlägga och analysera om 
det finns löneskillnader i kommunen mellan kvinnor och män som utför samma eller 
jämförbart arbete. Om osakliga skillnader i lön och anställningsvillkor finns kommer en 
handlingsplan att upprättas. 
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Ständiga förbättringar med hjälp av Lean 
Arbete pågår med att standardisera processer och arbetsmetoder, dels inom det 
personalpolitiska programmet, dels inom arbetsmiljöarbetet, vilket är en förutsättning för 
att kunna jobba med ständiga förbättringar. 
 
Implementeringen av chefsstöd inom HR-systemet pågår. Målet är att 2014 skall 
samtliga chefsmoduler användas fullt ut. Under 2013 planeras även införande av en 
standardiserad anställningsprocess som ska förenkla och systematisera rutinerna vid 
nyanställningar samt övriga förändringar av anställningsvillkoren.  
 
Under året planeras också en genomgång av de processer som föregår de politiska 
besluten, dels i förvaltningen men också i kommunstyrelsens eget arbete och då framför 
allt vad gäller ledamöternas initiativrätt och skillnaden mellan ärenden och frågor. 
Analyserna ska visa möjliga förbättringsområden i beredningen inför de demokratiska 
besluten. 
 
Fler heltidstjänster i omsorgen 
Kommunen arbetar kontinuerligt för att öka andelen heltidstjänster. Detta sker bland 
annat innan nyanställningar sker. Enligt Allmänna bestämmelser ska arbetsgivaren pröva 
om det på arbetsstället finns arbetstagare som anmält intresse för högre 
sysselsättningsgrad och om så är fallet erbjuda denna möjlighet innan nyanställning sker. 
 
Inom äldreomsorgen finns målsättning att fortsätta implementering av årsarbetstid, en 
arbetstidsform som i större utsträckning möjliggör för den enskilde att anpassa 
sysselsättningsgrad och arbetstid utifrån egna önskemål.  
 
Miljöarbete för att främja en hållbar utveckling 
Miljöinsatser och miljöstyrning är en viktigt i alla delar av verksamheten, i 
kommunledningen och i sektorerna. Arbetet sker enligt de tidigare fastställda principerna 
för miljöstyrning och gällande Handlingsprogram för miljöstyrningen. Under 2012 har 
revision av miljöledningssystemet genomförts med uppföljning av miljömålen, 
miljöhandlingsprogrammet, miljöriktlinjerna, APT-miljödialogerna, miljöutbildningen samt 
metodiken för revision och uppföljning. Denna uppföljning kommer att påverka vilka 
insatser som behöver ske under 2013 och framöver. Viktigt under 2013 är att alla APT 
som ännu inte har genomfört miljödialoger gör detta, samt att miljöriktlinjerna diskuteras 
så att lämpliga rutiner införs. Vidare ska all personal ha en grundläggande 
miljöfortbildning genom miljökörkortet, ett alternativ till det individuella genomförandet 
är att grupputbildning i miljökörkortet kan beställas från miljökontoret. 
 
Näringsliv  
Färgelanda kommun ingår i Omställningskontoret + tillsammans med i nuläget 17 andra 
kommuner. Omställningskontoret + är ett projekt som syftar till utveckling och tillväxt i 
näringslivet i de 18 kommunerna i projektområdet. Projektet pågår t o m 2014. 
Kommunen eftersträvar en hög service i sin myndighetsutövning och  god service 
gentemot företagen då de söker råd och stöd.  
 
I samband med förändringar av behov eller bemanning i verksamheten har kommunen 
som målsättning att utvärdera om det är möjligt att verksamheten kan eller bör 
upphandlas och på så sätt öka andelen verksamhet som utförs av fristående aktörer. 
 
Att förbättra förutsättningarna för näringslivet i kommunen och nå det uppsatta målet 
behöver planering och diskussion om lämpliga åtgärder och aktiviteter ske. Eventuellt 
kan behov finnas av att öka resurserna för inom detta område. 
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Folkhälsoarbete 
Folkhälsoarbetet syftar till att utjämna skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället 
och att skapa förutsättningar för människor att känna trygghet till sig själva och sin 
omgivning och att kunna göra hälsosamma val i livet. 
 
Folkhälsoarbetet bedrivs med utgångspunkt från det avtal som finns mellan Färgelanda 
kommun och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland och har sin utgångspunkt i lokala 
behov och förutsättningar. I kommunen finns ett Folkhälsoråd med deltagare från 
Kommunstyrelsen i Färgelanda och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Dalsland. 
 
Nuvarande folkhälsoavtal går ut vid årsskiftet 2013/2014 0ch förlängs med 2 år om inte 
det sägs upp senast 2013-06-30. 
 
Folkhälsorådets mål 2013  

• Övervikt och fetma 
� Andelen kommuninvånare med övervikt och fetma skall minska 

Nyckeltal/indikator; BMI över 25, BMI över 30 – HPLV (Hälsa på lika villkor, VGR) 
2015 
� Produktionsmål:   (Formuleras  av respektive sektor) 

 

• Psykisk ohälsa 
� Andelen kommuninvånare med nedsatt psykiskt välbefinnande skall 

minska 
Nyckeltal/indikator; Nedsatt psykiskt välbefinnande  – HPLV (Hälsa på lika villkor, 
VGR) 2015 
� Produktionsmål:   (Formuleras  av respektive sektor) 

 
• Barn och ungdomar 

� Andelen elever med godkända betyg i årskurs 9 skall öka 
Nyckeltal/indikator;  Andel elever med godkända betyg i årskurs 9 – Skolverket 
� Produktionsmål:   (Formuleras  av respektive sektor) 

 
 

� Andelen barn och ungdomar med nedsatt psykiskt välbefinnande skall 
minska 
Nyckeltal/indikator; Nedsatt psykiskt välbefinnande 16-29 år – HPLV (Hälsa på lika 
villkor,  VGR) 2015 
� Produktionsmål:   (Formuleras  av respektive sektor) 

 
� Andelen barn och ungdomar med normalvikt skall öka 

Nyckeltal/indikator;  Viktstatistik för 10-åringar  – Skolhälsovården 
                                       BMI, 16-29 år – HPLV (Hälsa på lika villkor, VGR) 2015 

� Produktionsmål:   (Formuleras  av respektive sektor) 
 

� Senarelagd debutålder när det gäller alkohol 
Nyckeltal/indikator; Statistik från CAN (Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning) 
� Produktionsmål:   (Formuleras  av respektive sektor) 
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 5.3 Effektmål 
Vår organisation skall ha ett kompetent ledar- och medarbetarskap som trivs 
med sitt arbete  
 

1. År 2015 skall andelen chefer utbildade i kommunens personalstrategier/processer 
samt det systematiska arbetsmiljöarbetet vara 100 %  

2. År 2015 skall andelen medarbetare som upplever sitt arbetsliv som positiv vara 
minst 90 % (målet kan korrigeras utifrån kommande workshop med 
kommunledningsgrupp) 

3. År 2015 skall andelen friska medarbetare vara minst 95 % 
4. År 2015 skall ett enhetligt målstyrningsprocess vara implementerad i kommunens 

samtliga verksamheter samt alla nivåer 
5. År 2015 skall andelen heltidstjänster inom omsorgen vara xx % (målet 

upprättas som en del i utredningsarbete) 
 
 Utfall 

2011 
Utfall 
2012 

Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 

1 i.u i.u Personalhandbok 
upprättad 

100 % 100 % 

2  68 % 70 % 80 % 90 % 
3   95 % 95 % 95 % 
4   Målstyrningsprocess 

upprättat 
Implementerat på 
ledningsgruppsnivå 

Implementerat 
på 

arbetsgruppsnivå 
5      

 
Kommunens näringslivsarbete skall medverka till att näringslivet upplever ett 
gott näringslivsklimat 
 
 

6. Färgelanda kommun ska finnas bland de 100 bästa i Svenskt näringslivs ranking 
 

7. År 2014 skall x % uppleva att man får ett bra bemötande och god service av 
kommunens tjänstemän enligt Svenskt Näringslivs lokala enkätundersökning om 
näringslivsklimatet: (i1, i3) Hittar inte någon motsvarande %-sats i rankingen   

 

 
 
Vända befolkningstrenden och öka invånarantalet 

8. Invånarantalet 1 november skall vara högre än motsvarande föregående år:  
 

1 nov 2008 1 nov 2009 1 nov 2010 1 nov 2011 Mål 2012 Mål 2013 

6 744 6 691 6 654 6606 6597 6565 
 
 
Ohälsotalet skall minska  

9. Ohälsotalet* bland kommuninvånarna ska minska till xx dagar år 2014 
     

 

 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 

6      

 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 

9   35 34 3? 
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*) Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, 
arbetsskadesjukpenning, sjuk-/aktivitets- och rehabiliteringsersättning från 
socialförsäkringen och redovisas per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år. Alla dagar 
är omräknade till ”heldagar”. Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i 
ohälsotalet. 
 
Miljö och klimatområdet 

10. År 2014 skall all personal ha en grundläggande miljöutbildning genom att ha 
genomgått den databaserade utbildningen ”Miljökörkortet” (i2) 

 
 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 
8   100%   

 
 
 

Resursbehov 
 

 
Verksamhet (belopp i 
tkr) 

Budget  
2012 

Budget 2013 Plan 
2014 

Plan 
2015 Kostnad Intäkt Netto 

Nämnd/KS 1 765 1 787  1 787 1 812 1 862 
Kansliavdelningen* 2 110 2 686 -550 2 136 2 165 2 226 
Ekonomiavdelningen 4 842 5 324 -460 4 864 4 931 5 069 
Personalavdelning 4 401 4 438  4 438 4 499 4 625 
Kommungemensamt 4 680 5 489  5 489 5 565 5 721 
Folkhälsoarbete 384 1 199 -800 399 404 416 
Summa 18 182 20 923 1 810 19 113 19 376 19 919 
 
 
Större förändringar under planperioden och Konsekvenser och kommentarer till 
budgetförslaget 
 
I budgetförslaget har anslaget för kommunledningskontoret ökats med 700 tkr varav 500 
tkr för att förstärka inköps-/upphandlingsfunktionen samt att inrätta en beställarfunktion 
för att hantera den ökade volymen av externa utförare. I ovanstående förslag så 
återfinns utökning redovisat under kommungemensamt , i avvaktan på ytterligare 
detaljplanering. 
  
Ramen har också utökats med 200 tkr för att utveckla system för mål- och 
verksamhetsuppföljning. 
 
Uppdrag är påbörjat att utreda möjlighet till gemensam löneenhet för de fyra 
kommunerna Färgelanda, Dals-Ed, Åmål och Mellerud. Om utredning leder till beslut att 
arbeta vidare för detta, så finns behov av att tillsätta resurs som får i uppdrag att arbeta 
fram ett beslutsförslag för verkställande. Utrymme finns i föreslagen detaljbudget att 
finansiera ¼ av denna resurs.  
 
Anslaget för företagshälsovård har minskats med 100 tkr. Budget höjdes inför 2012 med 
anledning av osäkerhetsfaktorer kopplat till nya avtal. 2011 års prognos påvisar att 850 
tkr är en skälig investering i dessa tjänster för att uppnå en tillräckligt god kvalité och 
kvantitet. Dock skall poängteras att utrymme inte finns för generella satsningar riktat till 
samtliga anställda.  
 
Kontot för personalförsörjning innehåller utrymme för ledarskapsutveckling 50 tkr samt 
för lean-aktiviteter 50 tkr. Konsekvensen blir att mycket av kompetensutvecklingsarbetet 
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2013 måste ske av interna lärare där verksamheten själva får bära kostnaden för det 
egna deltagandet.   
 
Anslaget till Centrala Samverkansguppen (CESAM) har minskat med 53 tkr. En större 
utbildningssatsning har gjorts under 2012 för lokala skyddsombud, och behovet inför 
2013 bedöms därför vara lägre. 
 
Anslaget för facklig tid har ökat med 141 tkr. Genomlysning pågår om tillämpning och 
registrering av den fackliga tiden och som ett resultat av detta kan vi påvisa att delar av 
den fackliga tiden har belastat respektive verksamhetes budget och inte den centralt 
avsatta potten. 
 
 
 
Investeringar 
Inventarier och ergonomiska arbetsplatser till kansliavdelningen, ekonomiavdelningen 
och personalavdelningen med 130 tkr årligen.  
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6. Sektor - Barnomsorg/utbildning 
Verksamhetsidé 

• Att främja barns, ungdomars och vuxnas lärande och utveckling i en trygg 
miljö. 

• Att ta stor hänsyn till barn och elever i behov av särskilt stöd. 
• Att verksamheten präglas av god kvalitet, serviceanda och arbetsmiljö.  

 
6.1 Plan för arbete mot övergripande mål enligt verksamhetsplan 
2013-2015 
 
BOENDEUTVECKLING I HELA KOMMUNEN  

• Genom kvalitetsutveckling av förskola och skola göra Färgelanda kommun till en 
attraktiv boendekommun för barnfamiljer 

• Arbeta för en attraktiv fysisk miljö runt våra förskolor och skolor  
• Använda media för att lyfta fram positiva saker  
• Låta brukare och kommuninvånare ta del av verksamheten genom olika 

mötesformer och information via digitala medier.   
• Låta barn och elever ta del av olika kulturformer 
• Genom olika former av barnomsorg skapa möjlighet till service nära boendet  

 
FÄRGELANDA - EN FÖRETAGARVÄNLIG KOMMUN  

• Arbeta med förhållningsätt enligt den nya läroplanen (Lgr 11) ” Skolan ska 
därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap”  

• Genomföra inspirationsdag för all skolpersonal i ämnet entreprenörskap i skolan 
• Låta år 9 ta del av information kring sommarlovsentreprenörer 
• Genom operation dagsverke uppmuntra elever till kreativitet och entreprenörskap 
• I Högsäter genomförs inom projektet ”Spirande utveckling” samarbete med lokala 

företag 
• Genomföra studiebesök med elever i år 2, 5 och 8 på Innovatum  
• Utveckla och stärka ämnet ”Entreprenörskap” inom temaundervisning 
• Genomföra internationellt elevutbyte för elever i särskolan med hjälp av medel 

från Internationella programkontoret  
 
UTVECKLANDE SKOLA (skola=förskola och grundskola) 

• Fortsatt arbete med att öka trivsel och trygghet på skolan (0-16 år) 
• Nolltolerans mot mobbing och kränkningar och olämpligt språkbruk 
• Använda digitala verktyg för att följa upp elevers resultat i samtliga ämnen på 

individ-, skol, och kommunnivå.  
• Genom handlingsplaner och stödinsatser öka meritvärdet hos avgångseleverna  
• Genom riktade, motiverande insatser höja pojkarnas betygsnivå  
• Använda utbildade lärledare inom verksamheterna för att driva utvecklingen på 

varje skolenhet 
• Utbilda föräldrar för att de ska kunna vara ett stöd i sina barns lärande 
• Använda lärdomar från matematikprojektet för att utveckla metoder och material 

för undervisningen. 
• Genomföra sommarskola för elever som behöver höja sina resultat  
• Genom Resursskolan Navet skapa förutsättningar för elever med stora behov  
• Vidareutveckla samarbetet inom V8 gruppen för att stödja kvalitetsutveckling (tex 

genom kollegial utvärdering, lärarledarutbildningar, nätverk och gemensam 
fortbildning)  

• Erbjuda spanska inom elevens val och som språkval från år 7  
• Kompetensutveckla personal inom lärarlyftet för att skapa bättre behörigheter  
• Utveckla sektorns systematiska kvalitetsarbete i enlighet med den nya skollagen  
• Vidareutveckla samarbetet med socialtjänsten i syfte att skapa en helhetssyn runt 

våra ungdomar i kommunen  



Verksamhetsplan och Detaljbudget 2013-2015v2 

 

26 
 

 
FÄRGELANDA - EN MILJÖKOMMUN  

• Erbjuda personal att ta ”Miljökörkort” och därmed öka miljömedvetenheten 
• Lyfta fram miljöfrågorna i undervisningen och genom temadagar  
• Uppmuntra verksamheterna att gå med i ”Grön flagg”  

 
 
DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET  

• Systematiskt arbeta för att öka barn och elevinflytandet och delaktigheten i 
undervisningen  

• Stärka samarbetet mellan hem och skola  
• Använda nya mötesformer för att skapa inflytande och engagemang bland 

föräldrar  
• Använda digitala verktyg för att öka insynen i barnen/elevernas resultat och 

verksamhetens innehåll.  
• Utbildning av personal genom tex metoden ICDP (förhållningssätt kring 

bemötande)  
• Använda brukarenkäter för att följa upp hur verksamheten uppfattas  
• Fortsatt utveckling av mottagandet av barn och elever från andra länder  

 
EKONOMI I BALANS  

• Anpassa verksamheten utifrån volymförändringar  
• Vidta tidiga åtgärder vid budgetavvikelse  
• Använda jämförelsemått för att kontrollera kostnader och kostnadsutveckling 

6.2 Verksamhetsbeskrivning 
Utgångsläge för verksamheten 
 
Barnomsorg (förskola och pedagogisk omsorg1)  
Kommunens barnomsorg syftar till att i samverkan med hemmen skapa goda 
uppväxtvillkor för barn, ge pedagogisk stimulans i förskoleverksamhet och trygg 
omvårdnad under tider när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Barnomsorg 
bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg (fritidshem). 
Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn 
fostran och omvårdnad. Förskolan har genom den nya skollagen och läroplanen fått ett 
förtydligat uppdrag kring barns lärande. Tydligast är skrivningar gällande 
språkutveckling, matematik och naturvetenskap-teknik. 
 
Kommunens målsättning är att barnomsorgsplats skall erbjudas inom fyra månader efter 
att förälder anmält behov av barnomsorg. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver särskilt stöd i sin utveckling skall anvisas plats i förskola, fritidshem eller 
integrerad skolbarnsomsorg om inte barnets behov tillgodoses på annat sätt. 
 
Allmän förskola för 3-5-åringar gäller från höstterminen det år barnet fyller 3 år.  
Verksamheten skall vara avgiftsfri och omfatta 525 timmar/år (15 tim/vecka under höst- 
och vårtermin). För de 3-5 åringar som har ett omsorgsbehov utöver den avgiftsfria tiden 
reduceras avgiften med 30 %. Kommunen har beslutat att samma regler skall gälla för 
de 3-5-åringar som vistas i pedagogisk omsorg. 
 
Förskolans budget fördelas enligt ett barnpengssystem. Respektive förskolechef ansvarar 
för att leda verksamheten utifrån tilldelad ram så att grupp- och stödundervisning 
organiseras utifrån de behov som finns. Tilldelade barnpeng består av pedagogisk 
personal, personal inom kök och städ, läromedel, material samt fortbildningsmedel.  
                                           
1 Från 1 juli 2009 ersätts begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen enligt 
proposition 2008/09:115. Pedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp där familjedaghem är 
en av flera varianter på verksamheter inom pedagogisk omsorg. Källa:www.skolverket.se 
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Antalet elever/barn per årsklass ligger på ca 65 i ålder 1-16 år.  
 
Sedan juni 2009 finns kommunalt vårdnadsbidrag som utbetalas med 3000 kr/månad för 
barn som ej deltar i annan förskoleverksamhet. 
 
I Järbo och Stigen har kommunen gett godkännande för fristående förskolor. Båda 
verksamheterna startade höstterminen 2011. 
 
I Hallebo finns pedagogisk omsorg i privat regi. 
 
Grundskola (förskoleklass, grundskola och fritidshem) 
Grundskoleverksamhet bedrivs i Färgelanda, Högsäter och Ödeborg. I Färgelanda finns 
resursskolan, Navet, som är en samarbetsskola med socialtjänsten. 
 
I Järbo och Stigen har Skolinspektionen gett godkännande för fristående grundskolor. 
Verksamheterna startade höstterminen 2011. 
 
Skolans budget fördelas enligt ett elevpengssystem. Respektive rektor ansvarar för att 
leda verksamheten utifrån tilldelad ram så att klass- och stödundervisning organiseras 
utifrån de behov som finns. Rektorernas tilldelade elevpeng består av pedagogisk 
personal, personal inom kök och städ, läromedel, material samt fortbildningsmedel. 
 
Fritidshem 
Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med 12 år. Uppgiften 
är att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. 
Samtidigt ska fritidshemmet vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att 
förvärvsarbeta eller studera. Fritidshem bedrivs inom samtlig skolor i kommunen. 
Skolans och fritidshemmens personal samverkar under skoldagen. Fritidshemmet budget 
baseras på samma elevpengsystem som grundskolan. 
 
Förskoleklass 
Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska förbereda barn inför den obligatoriska 
grundskoleutbildningen. Den skall stimulera varje barns utveckling och lärande, samt 
ligga till grund för den fortsatta skolgången. I förskoleklassen möts förskolans och 
grundskolans pedagogik. Förskoleklassens budget baseras på samma elevpengsystem 
som grundskolan. 
 
Skolmåltider 
Skolmåltiden skall servera varierande och näringsriktig skollunch som eleverna tycker 
om, i en lugn och trivsam miljö. Cirka 625 elevportioner (inklusive sexåringarna) tillagas 
i centralköket, varav knappt 40 procent skickas till ytterskolorna. Potatis och grönsaker 
tillagas på varje enskild skola. Centralköket förser fritidshemsverksamheten med råvaror 
till frukost och mellanmål samt middag under skolloven.  
 
Elevvård                                    
Inom delprogrammet ryms skolhälsovård och förvaltningens centrala resursteam för 
barnomsorg och skola. Skolhälsovården avser skolans elever och handhas av skolläkare 
och skolsköterskor, vilka har regelbundna mottagningstider. Skolläkartjänst köps från 
och med 2012 från Previa som är kommunens upphandlade företagshälsovård. 
Huvudsyftet med skolhälsovården är att vara av förebyggande karaktär. Psykologtjänst 
köps in för aktuella utredningar. 
 
Studie och yrkesvägledare (SYV) 
I enlighet med läroplanens intentioner skall SYVverksamheten integreras med 
undervisningen. Därutöver sker studiebesök samt särskilda perioder med praktisk 
arbetslivsorientering (PRAO). För denna verksamhet finns en Studie- och yrkesvägledare. 
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Administration 
I verksamheten ingår anslag för annonsering, kopiering, telefoner samt övrigt 
kontorsmaterial. En justering av anslaget görs årligen pga. förändrat elevtal jämfört med 
föregående år.  
 
Särskoleverksamhet 
Inom kommunen finns två särskoleklasser år 1-6 och en särskoleklass år 7- 9. 
Sammantaget går ca 10 elever inom särskolan. 
 
Gymnasieutbildning 
Övergångsfrekvensen från grundskolan till gymnasial utbildning är för Färgelandas elever 
god. En hög andel av våra elever fullföljer också sin gymnasiala utbildning. För 
kalenderåret 2013 beräknas ca 266 elever läsa gymnasial utbildning. Genom ett 
samverkansavtal med Fyrbodal ges viss möjlighet till inflytande över verksamhet och 
ekonomi.  
 
Gymnasiesärskolan 
Gymnasiesärskoleeleverna beräknas bli 15 elever år 2013. Eleverna läser oftast 4 år på 
gymnasiesärskola. Färgelandas elever går på skolor i Uddevalla, Bollnäs, Brålanda och 
Dals Ed.  
 

6.3 Effektmål, Barnomsorg och Utbildning 

Barnomsorg: 
1. År 2013 skall andelen föräldrar som känner sig trygga med att lämna sina barn på 
förskolan vara 100 %  
 
Grundskola: 
2. År 2013 skall andelen elever som känner sig trygga i skolan vara 100 % 
3. År 2013 skall alla elever uppleva en skola fri från mobbning eller annan kränkande 
behandling   
4. I ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan är elevernas inflytande en viktig 
komponent. År 2013 skall andelen elever som upplever att de ges möjligheter att vara 
med och bestämma om skolarbetet vara 100 %. Siffrorna anger elever som svarat 
ibland, ofta eller alltid 
5. År 2013 skall 100 % av eleverna ha fullständigt slutbetyg efter skolår 9. (genomsnittet 
i landet var år 2011 77 %) 
 
 
 Utfall 

2010 
Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 

1 100 % 100 %   100 % 100 % 100 % 
2 98,4% 97,3 %   100 % 100 % 100 % 
3 86,2% 76,4 %   100 % 100 % 100 % 
4 87,3% 91,6 %   100 % 100 % 100 % 
5 67 % 60,0 %   100 % 100 %  100 % 
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6.4 Resursbehov, Barn och utbildning 
Verksamhet (belopp i 
tkr) 

Bokslut  Budget  Budget 2013 Plan Plan 

2 011 2 012 Kostnader Intäkter Netto 2 014 2 015 

Öppen förskola 0 400 0 0 0 0 0 

Förskola 20 243 18 581 24 069 -3 948 20 121 20 332 20 535 

Pedagogisk omsorg 1 478 3 047 3 327 -230 3 097 3 128 3 159 

Tot. Barnomsorg 21 721 22 028 27 396 -4 178 23 218 23 460 23 694 

Fritidshem 6 519 7 434 9 476 -1 400 8 076 8 157 8 239 

Förskoleklass 1 393 1 467 2 036 0 2 036 2 056 2 077 

Grundskolan 36 912 36 028 38 415 -249 38 166 36 528 36 893 

skolmåltid 3 972 3 923 3 844 0 3 844 3 882 3 921 

Elevvård 3 233 3 344 3 603 0 3 603 3 639 3 675 

SYV 257 418 425 0 425 429 433 

SVA 0 0 1 140 -440 700 707 714 

Övriga ped. 
Verksamheter 332 337 404 -90 314 317 320 

Obl. Särskola 3 757 4 117 4 020 0 4 020 4 060 4 100 

Tot. Grundskola 56 375 57 068 61 363 -2 179 61 184 59 775 60 372 

Gymnasieskola 33 650 32 585 29 645 -755 28 890 25 390 25 644 

IV-programmet 802 0 0 0 0     

Gymnasiesärskola 4 107 4 410 4 410 0 4 410 4 454 4 499 

Tot. Gymnasieskola 38 559 36 995 34 055 -755 33 300 29 844 30 143 

BUN-kontoret 1 515 1 331 1 272 0 1 272 1 285 1 298 

Områdeskontor 6 238 6 465 6 585 0 6 585 6 651 6 718 

Tot. Ledningskontor 7 753 7 796 7 857 0 7 857 7 936 8 016 

Summa 124 409 123 887 130 671 -7 112 125 559 121 015 122 225 

  
 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige har budgetramen för sektorn utökats med 2,0 mnkr 
för 2013 avseende grundskolan. 
 
 
Sammanfattning resursbehov. 
 
Barnomsorg 
Totalt är det budgeterat för 309 barn inom barnomsorg för kalenderåret 2013. Antalet 
födda 1-5 åringar är 333 barn. Det innebär att ca 93 % av Färgelandas barn finns i 
budgeterad verksamhet. 
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Faktaruta barnomsorg 

 
 
Grundskolan 
 
Faktaruta grundskolan, förskoleklass och fritidshem 
Grundskola inkl f-
klass  

Antal elever 
kalenderår 
2011 

Antal elever Förändring  Andel % 

budget 2012 budget 2013 budget 12/13 2013 

Högsäter åk f-6 121 129 9 

93% 
Ödeborg åk f-6 120 123 3 

Valbo åk f-6 192 183 -9 

Valbo 7-9 190 190 0 

Elever i andra kommuner 12 9 -3 1% 

Elever i fristående skolor 23 41 18 6% 

Summa 657 675 18 100% 
  

Fritidshem Antal barn 
kalenderår 

2011 

Antal barn 
kalenderår 

2012 

Förändring  Andel % 

budget 2012 budget 2013 budget 12/13 2013 

Kommunalt fritidshem 224 225 1 89% 

Fritidshem i andra kommuner  1 0 -1 0% 

Fritidshem i fristående skolor 14 28 14 11% 

Summa 239 253 14 100% 
  

Elevpeng Fritidshem F-klass Elev 1-6 Elev 7-9 

Elevpeng 2012 31 836 22 420 41 635 47 032 

Elevpeng 2013 32 232 23 938 45 241 50 430 

Barnomsorg Antal barn 

okt 2011

Antal barn Antal barn 

budget 2012

Andel %

budget 2012 15 mars 2012 budget 2013 2013

Kommunal förskola 203 213 217 70%

Kommunal pedagogisk 
omsorg

29 31 31 10%

Andra kommuner 12 10 3%

Fristående förskolor 31 35 11%

Enskild pedagogisk omsorg 6 5 6 2%

Vårdnadsbidrag 8 12 10 3%

Summa barn 286 304 309 100%

Antal inskriva barn/ 
budgeterade barn jämfört med 
antal födda 1-5 åringar

87% 93% 93% 93%

Barnpeng 1-3 år 4-5 år Allm fsk

Barnpeng 2012 86 889 65 653 39 850

Barnpeng 2013 90 879 69 458 35 696

40
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Elevpengsförändring för pedagogisk personal grundskola 2010-2013 

 
 
Elevpengsutveckling har över tid motsvarat den procentuella indexökning som angivits i 
planeringsförutsättningarna. Löneökningen för 2013 uppräknas med 2,5 %. PO-påslag 
(sociala avgifter) inkluderas i elevpengen. En justering av PO-påslaget har gjort 
kommungemensamt för 2013 med en sänkning från 39,08 till 38,46 %. Detta påverkar 
även elevpengen.  
 
 
Gymnasieskola 
Antalet elever inom gymnasieskolan beräknas uppgå till 266 för kalenderåret 2013. Detta 
är en minskning med 39 elever jämfört med antalet i budgeten år 2012.  
 
I VP 2012-2014 uppskattades även elevantalet minska med 39 elever och därmed ge en 
kostnadsminskning med ca 4 000 tkr. Snittpriset för en gymnasieutbildning är ca 103 
tkr/år. Till detta kommer resersättning per elev som beräknas till 6 tkr/år. 
 
 
Faktaruta gymnasieskola 

Gymnasieskola  Budget 2012  Budget 2013 Förändring 
budget 12-13 

  Antal elever Antal elever Andel % 

Uddevalla gymnasium 223 194 73 % -29 

Naturbruksgymnasium 21 16 6 % -5 

Övriga kommuners 
gymnasium 

9 11 4 % 2 

Fristående gymnasieskolor 52 45 17 % -7 

Summa 305 266   -39 

 
Gymnasieskola, IM Språkintroduktion  
Under läsåret 2011/2012 har 17 ensamkommande flyktingbarn tillkommit inom 
gymnasieskolan. Samtliga läser IM Språkintroduktion på minst 1 år, för att sedan kunna 
komma in på ett nationellt gymnasieprogram. Under 2011 och 2012 har kostnaden för 
dessa elever finansierats av kommunens balanserade medel. 
 
I VP 2012-2014 fanns inte kostnader för ensamkommande flyktingbarns 
utbildningskostnader med i beräkningarna. Och för budgetåret 2013 finns inte utrymme 
för dessa kostnader inom Barn och utbildnings budgetram. 
Antalet ensamkommande flyktingbarn inom gymnasieutbildning uppskattas till ca 30-50 
under 2013. Kostnaden för utbildningen är ca 120 tkr per elev. Till detta kommer 
reseersättning.  
 
Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående verksamhet 
Enskilda som har fått tillstånd av Skolinspektionen eller kommunen att bedriva fristående 
verksamhet har rätt till bidrag från barnens/elevernas hemkommun. 

elevpeng 2013 elevpeng 2012 elevpeng 2011 elevpeng 2010

Skolpeng < 100 39 630 39 330 34 103 34 745

Skolpeng < 200 36 490 36 210 31 407 31 998

Skolpeng < 300 33 057 32 750 28 852 29 395

Skolpeng < 400 33 100 32 834 28 444 28 979

År 7-9 skolpeng 10 590 10 560 9 156 9 328
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Bidragen till andra huvudmän ska beslutas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på 
kommunens budget för det kommande budgetår och beslutas före kalenderårets början.  
 

 
 
Verksamhetsförändringar, åtgärder och konsekvenser 2013 
 
Barnomsorg 
 

• KS fattade den 13/6 beslut om att avbryta arbetet med att starta upp en  
familjecentral. Nuvarande budget för öppen förskola på 400 tkr tas därför bort. 
 

• Verksamheten kök- och städ har idag svårt att klara sin bemanning och 370 tkr tillförs 
budget för att motsvara dagens kostnadsnivå. 
 

• Antalet barn i verksamheten är redan 2012 fler än budgeterat. Antalet beräknas kvarstå 
2013. En höjning med 1 120 tkr motsvarar den faktiska kostnaden 

 
Grundskola 
 

• Eftersom elevkullen med 6-åringar är ovanligt stor 2012-2013 kommer både antalet 
barn inom fritidshemmet och grundskolan att öka. Sammanlagd kostnad beräknas till 
1 600 tkr. 
 

• Mindre budgetbelopp är justerade för att klara kostnader för olycksfallsförsäkring och 
digitalt journalsystem för skolhälsovården, sammanlagt 50 tkr. 
 

• Sedan början av 2011 har sektorn organiserat språkintroduktion (SVA) för alla 
nyanlända inom både de yngre och de äldre skolåren. Kostnaden för detta har under 
2011 och 2012 fakturerats kommunens balanserade medel för flyktingmottagning. 
Från och med 2013 är detta inte möjligt och sektorn har därför budgeterat 700 tkr för 
verksamheten.  

 
• Med nuvarande budgetramar finns inga möjligheter att höja lärartätheten inom 

grundskolan så som den beslutade skolplanen anger. Målet är här att nå en lärartäthet 
som motsvara genomsnittet i landet. 
 
I kommunen resultatmål anges att ”Alla elever som slutar grundskolan ska ha 
behörighet till ett gymnasieprogram”. Färgelanda kommun har under överskådlig tid 
haft en lärartäthet som ligger betydligt under genomsnittet för landet. 

Kommunala enheter

(kr)

Fsk 1-3 
år

Fsk 4-5 
år Allm fsk

Ped oms 
1-5 år

Ped oms 
6-13 år F-hem F-klass Åk 1-6 Åk 7-9

Ersättning/år 112 116  89 892  63 068      80 902   38 879    39 662  35 986  69 863  87 257  

Ersättning/termin 56 058    44 946  31 534      40 451   19 440    19 831  17 993  34 932  43 629  

Ersättning/månad 9 343      7 491    5 256        6 742     3 240      3 305    2 999    5 822    7 271    

Fristående enheter

(kr)

Fsk 1-3 
år

Fsk 4-5 
år Allm fsk

Ped oms 
1-5 år

Ped oms 
6-13 år F-hem F-klass Åk 1-6 Åk 7-9

Ersättning/år 118 842  95 286  66 852      85 756   41 212    42 042  38 145  74 055  92 493  

Ersättning/termin 59 421    47 643  33 426      42 878   20 606    21 021  19 073  37 028  46 246  

Ersättning/månad 9 904      7 940    5 571        7 146     3 434      3 503    3 179    6 171    7 708    
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Lärartäthet 2002-2011 

 
*De högre värdena 2008-2010 hänförs till de underskott verksamheten haft vilket innebär att personaltätheten blivit högre än 
budgeterad. Under 2009 har dessutom kommun felaktigt rapporterat för högt värde till SCB. 
 

Skolverkets analyser visar tydligt att en av de faktorer som påverkar elevers resultat 
allra mest är föräldrars utbildningsnivå. Statistiskt vet vi att föräldrar i Färgelanda 
kommun har lägre utbildning än medelvärden i riket. Förutsättningarna för våra elever 
att nå goda resultat är därför sämre än för landet som helhet. För att kompensera detta 
och ge våra elever lika goda förutsättningar som för andra elever i landet borde 
kommunen satsa mer på skolan än andra kommuner. Skolverket skriver i sin rapport: 
”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?” 

 
”När det gäller lärartäthet och klasstorlek visar både svensk och internationell 

forskning sammantaget att de generella effekterna är relativt svaga. Däremot är dessa 

resurser betydligt viktigare för yngre elever samt elever med sämre 

studieförutsättningar och svagt stöd hemifrån. ” 
 

Att höja lärartätheten i Färgelanda från nuvarande 7,6 lärare/100 elever till 
genomsnittet i landet, 8,3 lärare/100 elever beräknas kosta 2 700 tkr (siffran är höjd 
med 500 tkr utifrån ökade kostnader i samband med nya läraravtalet). Att hamna på en 
lärartäthet som är lika med genomsnittet för landet kommer sannolikt inte att räcka för 
att nå de mål som är satta för verksamheten. För det krävs ytterligare satsningar. 

 
Nuvarande budgetram ger ingen möjlighet att justera lärartätheten. 
 

• Inom våra skolor finns datorer att tillgå för enskilda elever eller grupper vid olika 
tillfällen. Ingen skola har möjlighet att låta eleverna arbeta systematiskt med datorer 
som verktyg. Långsiktigt är det ofrånkomligt att satsa på moderna verktyg för 
elevernas lärande. På samma sätt som penna och papper var nödvändiga verktyg under 
1900-talet kommer digital verktyg att vara nödvändiga under 2000 talet om våra 
elever ska ges samma förutsättningar som elever i andra kommuner. De allra flesta 
kommuner har idag planer för hur 1-1 satsningar ska kunna genomföras. 
 
Skollagen 10 kap 10§: 
Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs 
för en tidsenlig utbildning ...  
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Mål i Läroplan för grundskolan, kapitel 2.2 kunskaper:  
Eleven kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande. 
 
Exempel ur Läroplan för grundskolan, centralt innehåll – digitalt fokus 
i årskurs 7-9: 

� skapa texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och 
dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till 
exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter. 

� kommunicera med olika digitala medier som sociala medier och e-post 
� söka information på Internet 
� göra beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik 
� på olika sätt söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från 

Internet och andra medier 
� utveckla sin förmåga att använda digitala verktyg för musikskapande, inspelning 

och bearbetning 
 

Kostnad för att införa 1-1 inom år 7-9 beräknas till 530 tkr första året och därefter 930 
tkr årligen. 
 
Inom tilldelad budgetram ryms ingen satsning på 1-1 dator för elever inom år 7-9 

 
Gymnasieskola 
Enligt den långsiktiga prognosen sjunker elevtalet med 39 elever budgetåret 2013. Med 
anledning av detta har budgeten justerats ned med 3 700 tkr. 
 
Verksamheten på Dalio har medfört att det finns 23 elever (oktober -12) som läser 
språkintroduktion i Uddevalla eller på andra orter. Kostnaden för dessa elever faktureras 
2011 och 2012 kommunens balanserade medel för flyktingmottagning. Från och med 
2013 är det inte längre möjligt att finansiera verksamheten denna väg. Prognosen har 
varit att 42 barn kommer att finnas i verksamheten 2013. Det innebär en kostnad på 
4 800 tkr som idag inte finns budgeterat för. Eftersom det idag är ett intagningsstopp på 
Dalio är det svårt att veta vilken volym och därmed kostnad det kommer att bli under 
2013. Nuvarande kostnadsnivå ligger på knappt 3 000 tkr. Dessa personer har inte 
räknats med i kommunens befolkningsunderlag. Sker inflyttning enligt prognos kommer 
kommunens intäkter att öka genom det generella statsbidraget 
 
Om sektorn skulle arbeta in detta belopp i ordinarie budget skulle det få förödande 
konsekvenser gällande personaltätheten i alla verksamheter. Det är i det läget inte 
möjligt att bedriva verksamheten i närheten av de nationella riktlinjer som finns för 
verksamheterna. 
 
Verksamheten ensamkommande flyktingbarn och deras gymnasieskola måste därför 
hanteras vid sidan av Sektor Barn- och utbildnings ordinarie budgetarbete. 
 
Sammanfattning 
Budgetramar för sektorn täcker i nuläget de volymförändringar som finns inom 
barnomsorg och grundskola. Verksamheterna kan bedrivas på samma nivå som 2012.   
 
Utifrån tilldelad budgetram finns inget utrymme för kvalitetshöjande åtgärder. 
 
Inom gymnasieskolan är verksamheten språkintroduktion ej budgeterad. 
  
Större förändringar och åtgärder under planperioden 2014-2015 
Den aviserade anhöriginvandringen kan på kort tid ge många nya barn och elever inom 
både barnomsorg och skola. Det ser ut att röra sig om upp mot 40 barn som inom 1-2 år 
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kommer till Färgelanda kommun. Enligt uttalanden från regeringen kan viss ekonomisk 
ersättning tilldelas berörda kommuner. 
 
Kravet på lärarlegitimation kommer att ställa stora krav på att organisera 
lärarpersonalen utifrån behörigheter. Generellt har kommunen en god behörighet men 
förändringar kommer att behöva göras både mellan och inom skolor för att klara gällande 
regler. 
 
Elevernas resultat är i stort fokus. Under några år har avgångsklasserna haft låga 
resultat och även resultaten på nationella prov i år 3 och 6 har varit låga. Skillnaden 
mellan pojkar och flickor är stor. Flickor i Färgelanda har resultat som ligger i nivå med 
flickor i riket medan pojkar i Färgelanda ligger avsevärt under pojkar i riket. Här ställs 
stora krav på sektorns arbete att utveckla metoder och förhållningssätt för att höja 
framförallt pojkars resultat. Samtidigt krävs långsiktiga resurstillskott för att skolan ska 
klara en betydligt högre måluppfyllelse. 
 
Förändringar i minskat elevantal kommer att påverka gymnasiebudgeten under 2013-
2014. År 2013 sker en kostnadsminskning med 3 700 tkr, samt år 2014 sker en 
kostnadsminskning med 3 500 tkr. I dessa siffror är språkintroduktionen inte medräknad.  
 
Dalios verksamhet för ensamkommande flyktingbarn innebär ett kraftigt ökat antal 
kommuninvånare och elever inom framförallt gymnasieskolan. De flesta kommer att 
behöva längre tid än tre år inom gymnasieskolan för att klara en gymnasieexamen. 
Verksamheten kommer att vara svårbudgeterad utifrån att det i förväg är svårt att veta 
antalet. 
 
Investeringar 
Under planperioden 2013-2015, uppgår återinvesteringarna till 1 375 tkr/år. Beloppet 
består av IT-utrustning med 500 tkr och övriga inventarier med 875 tkr.  
 
Beroende på vad utredningen angående Valboskolan visar kan behov av ytterligare 
investeringsmedel vara nödvändigt. 
 
Folkhälsa och EU-medel 
Sektor Barn- och utbildning deltar under 2012-2013 i ett ESF-projekt där V8 
kommunerna tillsammans disponerar 1,7 miljoner kronor.  

 
Syftet med projektet är att ge stöd till kommunala förvaltningar i Fyrbodal att utveckla sina arbets-

organisationers lärande miljöer. Genom att verka för ett förhållningssätt där medarbetare upp-

muntras att lära av varandras olikheter bidrar lärande miljöer till att medarbetare vågar utveckla 

verksamheten. Lärande sker genom att kontinuerligt systematisera erfarenheter, utveckla ny kunskap 

och skapa medvetenhet. Lärande miljöer bidrar till mer delaktiga, mer kompetenta och mer nöjda 

medarbetare som mår bättre och kan skapa ett större mervärde för kommuninvånarna. 

 
 

  



Verksamhetsplan och Detaljbudget 2013-2015v2 

 

36 
 

7 Sektor Omsorg 

7.1  Övergripande mål från politiken 

Sektor Omsorg skall arbeta på följande sätt med målen: 

• BOENDEUTVECKLING I HELA KOMMUNEN  
Sektor Omsorg skall verka för att kommunens boenden är attraktiva att bo i. 
Personalen skall känna stolthet över att arbeta i Färgelanda kommun 
 

• FÄRGELANDA – EN FÖRETAGARVÄNLIG KOMMUN  
Sektor Omsorg skall verka för att få fler utförare av hemtjänst enligt lagen om 
Valfrihetssystem (LOV) 
Sektor Omsorg skall under 2013 ta fram ett nytt förfrågningsunderlag för 
konkurrensutsättning av hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) 
som skall gälla från 2014 
Sektor Omsorg skall samarbeta med andra kommuner om familjehem och 
familjerätt för IFO 
Sektor Omsorg skall se över om det är möjligt att konkurrensutsätta 
kommunens tolkverksamhet 
 

• UTVECKLANDE SKOLA 
Sektor Omsorg skall arbeta för ett utvecklat samarbete mellan skolan och IFO 
för att på ett bättre sätt möta de behov som finns bland barn och ungdomar. 

 
• 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 
trygghetsboende för de som vill flytta till en anpassad bostad som ett 
komplement till det särskilda boendet.  

Sektor Omsorg skall stödja utvecklingen av värdegrundsarbetet inom 
äldreomsorgen. Den nationella värdegrunden gäller fr o m 1 januari 2012.  
I en verksamhet beskriver värdegrunden det förhållningssätt som personalen 
skall ha i sitt arbete. 

 
Inriktningsmål:  
• Varje person ska ha ett gott liv – det ska ge liv till åren och inte bara år till 

livet. 
• Utveckla innehållet i äldreomsorgen som sysselsättning, utevistelse och 

naturliga mötesplatser. 
  

Resultatmål: 
• Efter att demensboendet på Håvesten har färdigställts erbjuda 

trygghetsboende på Lillågården. 
 

Uppdrag till Välfärdsberedningen: 
• Utreda framtida behov av trygghetsboende i kommunen.  

Under 2011 pågick ett arbete med att bereda förslag till trygghetsboende i 
anslutning till Lillågården.  
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Uppdrag till Kommunstyrelsen: 
• Utveckla hemrehabilitering. Hemrehabilitering med rehabteam bestående 

av kommunens sjukgymnast och arbetsterapeuter samt några 
undersköterskor genomfördes under 2011. Vid ingången av år 2012 
avslutades det och den legitimerade rehabpersonalen ger instruktioner till 
kommunens omsorgspersonal när hemrehabinsatser behöver utföras av 
omsorgspersonal 

• En gemensam hemvårdsorganisation. En gemensam hemvårdsorganisation 
besående av kommunens sjuksköterskor och kommunens hemtjänst 
arbetades fram till år 2011, men avslutades vid halvårsskiftet 2011. 

• Utvecklat anhörigstöd. Anhörigstödjaren skall arbeta för att utveckla 
anhörigstödet kring de yngre brukarna. 

• En vidareutvecklad palliativ vård. Sektor Omsorg skall arbeta med 
kvalitetshöjning inom den palliativa vården. Med hjälp av det palliativa 
registret fås indikationer om vilka områden som man bör satsa på. 
Resultaten redovisas i registret som ger möjlighet till kontinuerlig 
uppföljning. 

• Utveckla arbetet med förebyggande insatser inom IFO. IFO skall utveckla 
de icke biståndsbedömda insatserna mot föräldrar. 
Hemmaplanslösningarna skall öka så att institutionsplaceringar kan 
undvikas. 

• Utveckla samarbete mellan IFO och skola/ barnomsorg 

Sektor Omsorg skall förtydliga barnperspektivet och synliggöra att barnen 
är en del i närståendeperspektivet. Syftet med BBIC är att stärka 
barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. IFO 
skall utveckla BBIC på enheten. BBIC står för Barnens Behov i Centrum.  

För att arbeta med BBIC behövs kunskap och en BBIC-licens som kommuner 
får genom att ingå avtal med Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ansvarar för 
innehållet i systemet och för den nationella kvalitetssäkringen. Systemet ska 
skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den 
sociala barn- och ungdomsvården.  

Barnperspektivet har även en naturlig plats i den palliativa vården. Även barn 
behöver stöd för att förstå död och sorg. 

Sektor Omsorg skall arbeta för ett utvecklat samarbete mellan skolan och IFO 
för att på ett bättre sätt möta de behov som finns bland barn och ungdomar. 
 

• FÄRGELANDA - EN MILJÖKOMMUN 
Sektor Omsorg skall verka för miljömedvetenhet i sina verksamheter. 
 

• DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET 
Sektor Omsorg skall verka för demokrati och delaktighet genom brukarråd, 
närståendemöte och pensionärsråd.  
 
Den enskildes delaktighet skall stärkas i genomarbetade genomförandeplaner. 
 
Samverkansplaner skall erbjudas i socialpsykiatrin, när flera huvudmän har 
insatser för den enskilde. 
 
Sektor Omsorgs skall ha en uppdaterad information på kommunens hemsida. 
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Sektor Omsorg skall inventera personalens kompetenser och föra in dem i 
kommunens personalsystemet HR+.  

Sektor Omsorg skall verka för att använda medarbetarnas kompetenser och 
förmågor mellan enheterna. 

Sektor Omsorg skall premiera förbättringsförslag 

 

• EKONOMI I BALANS  
Sektor Omsorg skall verka för en ekonomi i balans och utveckla arbetet med 
produktionsmått.  
Verksamhetssystemet Magna Cura skall stödja framtagandet av statistik och 
produktionsmått. 

7.2 Verksamhetsbeskrivning 

7.2.1 Ledningsgruppens arbete 

Ledningsgruppen arbetar med att ständigt följa upp förändringar i omvärlden som kan 
påverka den egna verksamheten. Arbetet genomförs för att skapa en beredskap för att 
möta förändringar i omvärlden och att därmed vara bättre beredd inför framtiden. 
Ledningsgruppen skall framöver tillsammans med stödfunktionen utveckla den samlade 
ledningsfunktionens förmåga och möjligheter att leda och styra mot resultat med 
moderna kvalitetsmetoder med fokus på socialtjänsten som helhet. 
 
För att kunna leda verksamheten med ett bra brukarperspektiv skall ledningsgruppen 
förfina valet av utvecklingsarbete/förbättringsområde och formulera nuläge, önskat läge 
och utgå från data/statistik i sin planering. Till sin hjälp skall ledningsgruppen ha den 
stödfunktion som finns på sektorn. 
 
Processer som ingår i ledningsgruppens arbete: 

- Strategisk ledning 
- Strategiskt ledarskap 
- Nätverkande 
- Kommunikation med kommunikationsplan 
- Verksamhets- och kvalitetsutveckling 
- Omvärldsbevakning 
- Evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning 
- Resultat och målstyrning 

 

Vi skall erbjuda kvalitet i omsorgen. Sektor Omsorg har börjat utveckla ett 
kvalitetsledningssystem som ska finnas inbyggt i alla våra arbetsmoment och aktiviteter. 
Vårt kvalitetsledningssystem utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
kvalitetssystem. Ledningssystemet är ledningens verktyg för att leda och planera samt 
kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten. Enligt de nya föreskrifterna och 
allmänna råden ska verksamheten identifiera, beskriva och fastställa de processer som 
behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Rutiner för hur aktiviteterna i en process 
ska utföras kan också behövas. 

De nya föreskrifterna och allmänna råden ställer tydligare krav på förbättring av 
verksamheten på ett systematiskt sätt. Kvalitetsarbetet ska omfatta riskanalys, 
egenkontroll och utredning av avvikelser.  
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Två viktiga avvikelsehanteringar där rutiner kring arbetet skall var kända ute i hela 
organisationen är lex Sarah och lex Maria.  

Syftet med lagstiftningen är att åstadkomma en god kvalitet inom omsorgen och 
säkerställa att verksamheterna uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, 
föreskrifter och beslut. 

Omsorgens kommer att ta fram fler produktionsmått som skall var kopplade till budgeten 
och finnas med under årets budget- och prognosarbete. 
 
Arbetet med att ta fram en plan för arbetet med våld i nära relationer och då framför allt 
inriktat mot kvinnor kommer att påbörjas under 2012.  

7.2.2 Omsorgskontoret 

På Omsorgskontoret kommer uppföljning av valfrihetssystemet i hemtjänsten att 
utvecklas med tonvikt på uppföljning av skall-kraven i förfrågningsunderlaget för 
valfrihetssystemet. 

Anhörigstödjaren är fr o m juni 2012 placerad centralt på Omsorgskontoret. I den 
tjänsten ingår det också att vara ansvarig av utredningar av bostadsanpassning. 

De två biståndshandläggarna handlägger bistånd när det gäller Lagen om särskilt stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
med hemtjänst, särskilt boende och korttidsboende samt socialpsykiatri.  

Bemanningsenheten består av en assistent som tillsätter kortare vikariat inom 
äldreomsorgen. 

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska tjänstgör 85%, I hennes tjänst ingår det också 
att arbeta med kvalitetsutveckling samt som sektor Omsorgs säkerhetshandläggare. 

7.2.3  Äldreomsorg 

Framtidens äldreomsorg bygger på att man ska kunna bo kvar i sin hemmiljö så länge 
som möjligt. Genom att ge det stöd som den enskilde har behov av samtidigt som vi 
arbetar med förebyggande arbete vill vi underlätta för att detta ska vara möjligt. För dem 
som har behov av ett bekvämare boende där vi kan erbjuda större trygghet och social 
gemenskap finns trygghetsboende. 
 
I januari 2011 infördes en värdegrund i socialtjänstlagen. Lydelsen är att ”Socialtjänstens 
omsorg om äldre personer ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande (värdegrund)”. Resultatenhetscheferna inom äldreomsorgen har 
under 2012 gått en 7,5 högskolepoängsutbildning i värdegrundsarbete. Sektor Omsorg 
kommer under året att söka stimulansmedel från Socialstyrelsen för att med dessa medel 
höja personalens kompetens i värdegrundsarbete. 
 

Det finns svårigheter med att mäta framtiden och visar att flera mätningar på ohälsa och 
funktionsnedsättning sker på många olika sätt. Men trots det vet vi att kvinnor 85 år och 
äldre är och kommer att vara huvudgruppen för framtidens äldreomsorg. Men kvinnornas 
hälsa utvecklas sämre än mäns och medellivslängden hos kvinnorna växer långsammare 
vilket innebär att männen kommer ikapp. 
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Antalet 65 – 74-åringar förväntas öka med 59 personer mellan åren 
2011 och 2032. 
Under perioden 2011 – 2018 förväntas antalet öka under alla åren (med totalt 118 personer)  
och under perioden 
2018 – 2025 förväntas antalet minska under alla åren (med 
81 personer). 
 
75 – 84-åringarna förväntas öka med 221 personer mellan åren 
2011 och 2032. 
Längst period av sammanhängande ökning förväntas under 2017 – 2028, då antalet 
ökar med 211 personer. 
 
Antalet personer 85 år eller äldre förväntas öka med 119 personer mellan 
åren 2011 och 2032. 
Under perioden 2027 – 2032 förväntas antalet öka med 67 
personer. 
 
Boenden 
Våra boenden kommer att fortsätta att utveckla det sociala innehållet och erbjuda 
utevistelser, gemenskap och möjlighet att delta i individuellt anpassade aktiviteter. 
Matlagningen på boenden började under 2011 och kommer att vidareutvecklas under 
kommande år. På Solgården lagas mat till personer boende i ordinärt boende. Mat som 
hemtjänsten kör ut till den enskilde.  
 
Antalet trygghetsboendelägenheter kommer att utökas när lägenheter som blir lediga på 
Lillågården på enhet Syrenen görs om till trygghetsboendeplatser.  
 
Under 2011 och in i 2012 har ett projektarbete gjorts med att ta fram skisser på hur ett 
trygghetsboende i anslutning till Lillågården skulle kunna utformas. Projektet är avslutat 
och förvaltningen har lämnat över förslaget till politiken. I samband med projektet pågick 
ett arbete där en grupp pensionärer bildade en grupp för att pröva träning enligt koncept 
”Formkontroll som har haft till syfte att arbeta förebyggande. Detta projekt föll väl ut och 
sektor Omsorg kommer att se över möjligheten att jobba enligt detta koncept. 

 
Håvestensgården kommer att vara färdigrenoverat till årsskiftet 2012/2013 och det 
innebär att det kommer till 24 SÄBO-platser och 2 korttidsplatser mot dagens 16. Sektor 
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Omsorg har som förslag att avvakta med att öppna en enhet på 8 boendeplatser och 1 
korttidsplats då det för tillfället inte efterfrågas så många boendeplatser  
Håvestensgården kommer att bli ett demenscentrum där dagverksamhet kommer att 
finnas för personer med demensdiagnos som bor i ordinärt boende. 
 
Lillågården kommer att var inriktad på somatiskt boende och trygghetsboende. 
Solgården kommer att ha både demensplatser och somatiska platser samt 
trygghetsboende.  
 
På Solgården är det i 2013 års detaljbudgetförslag budgeterat för 19 säboplatser och på 
Lillågården 30 platser samt på Håvestensgården för 33 platser. Bemanningen är 0,68 
personal per boende på somatiska boendeplatser och 0,72 personal/boendeplats på 
demensenheter och korttidsplatser. Bemanningen är låg när vi jämför oss med 
grannkommunerna.  
 
Korttidsboende 
Trots en ökad fokusering på vård och omsorg i hemmet och hemrehabilitering finns det 
ibland behov av kortare eller återkommande boendeperioder inom särskild boende. 
Korttidsboende är ett socialt beslut. Det kan handla om avlastning för en anhörig eller 
t.ex. då kommunen har svårigheter att erbjuda relevant omsorg i det ordinarie boendet 
och den enskilde samtycker till att omsorgen ges under en kortare period på ett särskilt 
boende. 
 
 
Hemtjänsten 
Hemtjänsten är konkurrensutsatt i och med införandet av valfrihetssystem (LOV). I 
samband med införandet av valfrihetssystemet infördes också resursfördelningssystem. 
Hemtjänsten får ersättning efter beviljade insatser från biståndshandläggare. 
Under hösten 2012 kommer ett planeringssystem att tas i bruk i hemtjänsten. Det 
innebär att personal matchas mot beställda insatser i hemtjänsten. Hemtjänsten kommer 
då att få ytterligare ett mått att mäta, nämligen planerad tid.  
 
Hemsjukvården 
Hemsjukvården utför medicinska insatser upp till sjuksköterskenivå hos alla i särskilt 
boende och hos de personer som är inskrivna i hemsjukvård i ordinärt boende. 
Hemsjukvården handleder dessutom omsorgspersonal. De utför medicinska insatser och 
handleder vårdpersonal. De utgör en viktig förutsättning för kvarboende i det egna 
hemmet även vid svåra sjukdomstillstånd. Hemsjukvården har ca 60 personer i ordinärt 
boende som är inskrivna i verksamheten. 
 
 
Hemsjukvården har under 2010 och 2011 arbetat med Regionen om samverkande 
närsjukvård. Samarbetet kring omfattningen kring samverkande närsjukvård är inte klar 
för 2013. Hemsjukvårdens sjuksköterskor är i dagsläget bemannade med en 
sjuksköterska på kväll och natt. 
 
Det har skett en utveckling mot att alltmer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser 
utförs i den enskildes hem, det vill säga i ordinärt eller särskilt boende.  
 
Kommunrehab 
Kommunrehabiliteringen bedriver rehabiliterande verksamhet för kommunens 
vårdtagare. Ca 300 personer är i kontakt med rehab under ett år. Sjukgymnasten och 
arbetsterapeuterna ser till att nödvändiga hjälpmedel når vårdtagarna och att de får 
professionella bedömningar, erforderlig träning och rehabilitering utifrån ett individuellt 
perspektiv. Under hösten 2010 startade hemrehabilitering inom kommunen.  
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Hemrehabilitering 
Hemrehabiltering är ett av politikens resultatmål. Hemrehabilitering har tidigare utförts i 
team med legitimerad rehabpersonal och en undersköterskegrupp. Under 2012 har 
rehabåtgärder utförts av all hemtjänstpersonal med handledning av legitimerade 
sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 
 
 
MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
MAS är en i Hälso- och sjukvårdslagen fastställd funktion som skall finnas i varje kommun. 
MAS uppgifter: 

• Har tillsynsansvar över hälso- och sjukvården i kommunen.  
• Skall upprätta, aktualisera och förnya riktlinjer för hur vården/omsorgen skall bedrivas så att 

den enskilde garanteras en god och säker vård.  
• Att se till att journaler - dokumentation förs enligt föreskrifter i patientjournallagen.  
• Att rutiner för läkemedelshantering är ändamålsenlig och väl fungerande.  
• Att utarbeta rutiner för avvikelsehantering samt utreda de händelser som anmäls till 

socialstyrelsen.  
• Göra uppföljningar av vårdinsatserna i verksamheten utifrån MAS-funktionen och redovisa för 

politiken. 
 
 
 
Nationella riktlinjer 
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom från 2010 innehåller 
rekommendationer för både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Riktlinjerna innehåller 
bland annat rekommendationer om diagnostik, personcentrerad omvårdnad, läkemedel, 
dagverksamhet, boende och stöd till anhöriga.  
Som ett led i detta har demensenheterna i kommunen gått med i ett nytt register –
BPSD. Beteendemässig och Psykiska Symptom vid Demenssjukdom.   

Kommunen är ansluten till de två registren Senior Alert och Palliativregistret. Staten 
betalar ut ersättning i förhållande till graden av registrering.  Att ge en god palliativ vård 
och ett värdigt slut är angeläget för alla. Att arbeta strukturerat med hjälp av register 
har inneburit stora förbättringar för de äldre. 

Under 2011 har Färgelanda kommun börjat registrera i det Nationella kvalitetsregistret 
Senior Alert. Detta ska leda till regelbunden bedömning av riskerna för fall, undernäring 
och trycksår. 
 
Anhörigstöd 
Den första juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen, som 
innebär att kommunen ska erbjuda stöd till anhöriga. Enligt bestämmelsen är 
målgruppen för stödet anhörig till personer som är långvarigt sjuka, äldre eller som har 
en funktionsnedsättning. Det innebär att flertalet av socialtjänstens verksamhetsområden 
berörs.  

I förarbetena till den nya skärpta bestämmelsen står att samhällets stöd syftar till att 
underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående. Begreppet stöd 
preciseras därefter genom att det innefattar bemötande, information, kunskap, råd, 
avlösning, hjälpmedel och hemtjänst.  
Kommunen har en anstödjare med tjänstgöring till 60%. 
 

7.2.4 Enheten för stöd och service till människor med funktionsnedsättning 

Under hösten 2010 samordnades den socialpsykiatriska verksamheten med LSS- 
verksamheten; enhetens namn är Enheten för stöd och service till människor med 
funktionsnedsättning (ESS-enheten) 
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ESS-enheten består organisatoriskt av Kommunens socialpsykiatri och LSS – lagen om 
stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning. Verkställigheten skall 
enligt lag ske skyndsamt vilket innebär så snart som möjligt efter överlämnat beslut från 
myndighet till verkställighet! Ess har som rutin att alltid ta en första kontakt med den 
enskilde inom två veckor efter överlämnat beslut.  

Insatser enligt LSS ska säkerställa att den som har ett stort och varaktigt funktionshinder 
får goda levnadsvillkor medan Sol – socialtjänstlagen beskriver det som skäliga 
levnadsvillkor. Målet ska vara att den enskilde med sitt specifika funktionshinder ska 
kunna leva som andra, kunna delta i samhällslivet och ha inflytande och 
medbestämmande över de insatser som ges. 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag utöver 
socialtjänstlagen. De personer som ingår i personkretsen för lagen har rätt till de insatser 
som är uppräknade i lagen, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och deras behov 
inte tillgodoses på annat sätt. Lagen syftar till att främja jämlikhet i levnadsvillkor och 
full delaktighet i samhällslivet så att den enskilde får möjlighet att leva som andra 
ESS – verksamheten och insatserna ska vara lättillgängliga och anpassade efter 
individuella behov och visa respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. 
 
Inom LSS/Socialpsykiatri arbetar vi utifrån varje enskild arbetstagares/brukares behov 
av stöd och service och omsorg. Vårt bemötande skall ligga till grund för den enskildes 
möjlighet att utveckla och bibehålla sina förmågor och ge förutsättningar att kunna leva 
ett så självständigt liv som möjligt.  
 
För att nå den enskildes mål arbetar enheten med att tydliggöra och strukturera utifrån 
behov och förmåga. En förutsägbar miljö ger förutsättningar och skapar stabilitet i 
vardagen.  

Enheten driver en gruppbostad och servicebostad enligt Lagen om särskilt stöd för 
funktionshindrade (LSS). Servicebostaden är under utveckling för att kunna ta emot Sol -
beslut för personer med psykiskt funktionsnedsättning, som behöver tät kontakt med 
personal i sitt boende, Det finns också en daglig verksamhet enligt LSS och en daglig 
sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL). Socialpsykiatrin verkställer boendestöd. 
Kommunen är anordnare till assistansärenden.   Några brukare har valt privata utförare.  
Ledsagare och kontaktpersoner samt förlängd barnomsorg verkställs i kommunen. Övriga 
insatser som kortids, avlastning, boende för barn köps av extern utförare. 

 
 
Lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS) 
LSS är en lagstiftning om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en 
rättighetslag som omfattar såväl barn som vuxna. I LSS-lagen finns 10 insatser man kan 
söka: 
 

1. Rådgivning och annat personligt stöd (ansvarar Västra Götalandsregionen för). 
2. Biträde av personlig assistent 
3. Ledsagarservice 
4. Biträde av kontaktperson 
5. Avlösarservice i hemmet 
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov. 
8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar 

som behöver bo utanför föräldrahemmet. 
9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för 

vuxna. 
10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder. 
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För att ha rätt till insatser enligt LSS krävs att man tillhör någon av nedanstående tre 
personkretsar samt att man har behov av insatsen och att den inte tillgodoses på annat 
sätt: 
 

1) utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 
2) betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 
3) andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror 

på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den 
dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

 
Tillhörigheten bedöms utifrån läkarintyg och annan dokumentation, som t.ex. ADL-status 
från arbetsterapeut. 
 
 
Socialpsykiatri 
Kommunens uppdrag för personer med psykisk funktionsnedsättning formuleras i 
Socialtjänstlagen (SoL)där det beskrivs vilka insatser kommunen är skyldig att erbjuda.  
Kommunen skall erbjuda enligt SoL: 

• Daglig sysselsättning 
• Boendestöd 
• Boendeformer 

 

7.3.1 Individ- och familjeomsorg 

IFO arbetar med myndighetsutövning som regleras bl a i socialtjänstlagen, Lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga och Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Att 
utreda efter ansökan om bistånd eller efter anmälan och att fatta beslut och verkställa 
dessa är en stor del av arbetet i de individuella ärendena. Det berör barn, ungdomar och 
familjer i behov av olika sorters stöd och vuxna med beroendeproblematik. Beviljade 
insatser kan vara ekonomiskt bistånd, en öppenvårdsinsats eller en placering. I enlighet 
med socialtjänstlagens intentioner sker arbetet i samverkan med den det berör utifrån 
erbjudanden om stöd, men i vissa fall måste tvångslagstiftning användas för att säkra 
skyddet av barn och ungdomar eller för vuxna med grav beroendeproblematik. IFO 
arbetar också med familjerätt där de flesta uppdragen kommer från tingsrätten, tex 
begäran om vårdnadsutredning, men också med samarbetssamtal och fastställande av 
faderskap. Öppenvårdsverksamheten genomförs av IFO:s familjebehandlare, 
boendestödjare eller av socialsekreterare. IFO arbetar med individuella insatser men 
också mer generellt genom förebyggande arbete; bla resursskolan, samverkansprojekt 
och information. Alkoholhandläggningen och Familjerådgivning köps av andra grann- 
kommuner i samverkan. Till IFO:s uppgifter hör också att stödja personer som utsatts för 
våld i nära relationer. 
 
IFO har sedan i januari 2012 en assistent som sitter i receptionen och tar emot besökare 
och telefonsamtal för att öka tillgängligheten. Till arbetsuppgifterna hör också en mängd 
olika administrativa uppgifter tex att återsöka pengar från Migrationsverket. 
 
Vuxenenheten 
Består av en 1:e socialsekreterare och en socialsekreterare som arbetar med 
personer med beroendeproblematik samt deras anhöriga utifrån de nationella riktlinjer 
som finns för missbruks- och beroendevården. Genom kartläggning enligt ASI (addiction 
severity index) och behandling enligt CRA (Community Reinforcement Approach) erbjuds 
människor stöd. Samt av två socialsekreterare ( 1,5 tjänst) som arbetar med ekonomiskt 
bistånd samt även ansvarar för dödsboanmälningar och fastställelse av faderskap.  
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Barn och ungdomsenheten  
Består av en 1:e socialsekreterare och 3 socialsekreterare som handlägger barn- och 
ungdomsärenden genom att utreda, fatta beslut , verkställa och följa upp beviljade 
insatser. I en del beslut är det myndighetsnämnden som är delegat och då underställs 
gjorda utredningar nämnden för beslut. Ytterligare en socialsekreterare arbetar med 
utredningar, placeringar och uppföljningar av dessa för de ensamkommande ungdomarna 
som kommunen tar emot sedan i oktober 2010. I enheten ingår också 1,25 
familjebehandlare och 1,75 boendestödjare som arbetar med öppenvårdsinsatser på 
uppdrag av socialsekreterarna. Familjebehandlarna har också icke biståndsbedömda 
samtal med föräldrar och deltar i BVC:s föräldragrupper och i viss verksamhet på MVC. 
Familjebehandling vänder sig till familjer som av olika anledningar upplever det svårt att 
hantera vardagliga situationer. Familjearbetet bygger på tilltro till människors 
möjligheter och resurser. Målet med familjebehandling är att familjen skall leva och 
kunna fungera bra tillsammans 
Exempel på insatser är rådgivande samtal, familjebehandling, behandling genom 
ART(Aggression Replacement Training), ungdomslägenhet, boendestöd, placering i 
familjehem eller på institution.  
 
 
Integrationsverksamheten 
Verksamheten lades organisatoriskt under IFO- chefen från 1 september 2011 och på 
integrationskontoret arbetar en flyktingsamordnare. Sommaren 2011 påbörjades arbetet 
med att bygga en integrationsplattform i kommunen då flyktingmottagandet är ett 
gemensamt ansvar för kommunens olika verksamheter. De flyktingar som kommer till 
kommunen efter 2010-12-01 omfattas av etableringsinsatsen, där arbetsförmedlingen 
har till uppgift att så snabbt som möjligt hjälpa flyktingen till arbete samt ansvarar för 
utbetalning av etableringsersättning för flyktingens försörjning. Kommunens ansvar är 
sedan dess att anordna SFI; svenska för invandrare, hjälpa till med boendefrågor och 
försörjning i det fall flyktingen inte är berättigad till etableringsersättning eller i avvaktan 
att den kommer igång. Skola och barnomsorg är som för alla kommuninvånare en 
kommunal angelägenhet. Integrationsenheten har ansvaret för kontakter och 
samordning med de verksamheter som inte ligger inom kommunens ansvarsområden och 
för kontakter med övriga berörda aktörer. 
 
Ensamkommande flyktingbarn 
Färgelanda kommun har sedan den 1:e oktober 2010 avtal med Migrationsverket om att 
tillhandahålla 10 boendeplatser för ungdomar i åldern 15-18 år, både pojkar och flickor, 
varav 3 platser alltid ska finnas tillgängliga för asylsökande. Boendet Dalio leds av en 
boendechef. Med ensamkommande ungdomar avses ungdomar under 18 år som söker 
asyl i Sverige utan vårdnadshavare. Migrationsverket anvisar ungdomarna till vår 
kommun där socialsekreteraren på barn och familjeenheten utreder och placerar 
ungdomarna i våra boenden eller på annan lämplig plats i det fall det finns ett större 
vårdbehov. Då det alltid skall finnas 3 asylplatser och det numera går väldigt fort att få 
PUT; permanent uppehållstillstånd innebär det att det kommer mellan 12-18 nya 
ungdomar varje år. I juni 2012 har 26 ungdomar tagits emot i kommunen sedan avtalet 
påbörjades. På Dalio är det lämpligt att ca 12 ungdomar bor samtidigt och därför har 
lägenheter hyrts in från Valbohem för utslussboende av de ungdomar som bedöms klara 
det. Till utslussen har särskild personal anställts som har till uppgift att stötta 
ungdomarna i det dagliga livet, t ex med läxläsning och matinköp och matlagning. Av de 
hittills mottagna ungdomarna har 6 placerats på annat sätt utifrån de behov de 
ungdomarna har. Kommunen har hittills endast fått pojkar anvisade.  
 
Målsättning på boendet Dalio och i utsluss är att skapa trygga, självständiga och 
integrerade ungdomar där svenska språket har en central roll.  

För att säkerställa ungdomarnas delaktighet hålls veckovisa husmöten på boendena 
tillsammans med ungdomarna. 
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Sedan sommaren 2012 har kommunen ett tillfälligt avtal om att ha ett tillfälligt stopp i 
mottagandet av ensamkommande ungdomar med Migrationsverket.  Under hösten 2012 
skall förvaltningen utreda olika alternativ för mottagande av ensamkommande 
ungdomar. 
 
Resursskolan 
En socionom arbetar tillsammans med lärare i resursskolan. Vissa delar av 
socialarbetarnas tid riktas mot fältarbete kvällstid. 
 
 
Socialjour 
Under hösten 2012 kommer ett arbete att inledas med en gemensam socialjour för 
kommunerna i Fyrbodal. Socialjouren kommer att ledas av Uddevalla kommun och 
stratas upp under 2013. 

 

7.3 Effektmål  

7.3.1 Äldreomsorgen 

 
Inför 2013 har effektmålen setts över och äldreomsorgen kommer att använda de mått 
som används i de nationella registren. På det sättet kan kommunen jämföra sig även på 
nationell nivå.  
 

 
1) Samtliga brukare skall ha en genomförandeplan  
2) Samtliga boende på SÄBO/Demensenheter skall erbjudas riskbedömning enligt Senior 

Alert vad gäller risk för trycksår, undernäring, fall och munhälsa minst var 6:e 
månad. 

 
3) Samtliga boende på Demensenhet skall erbjudas skattning enligt BPSD-registret för 

att hitta och sätta in åtgärder mot beteendemässiga och psykiska symtom vid 
demens. 

 
4) Samtliga brukare som avlider och har kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser skall 

registreras i det nationella kvalitetsregistret för palliativ vård. 
 

 Utfall 
2012 

Mål 
2013 

Utfall 
2013 

Mål 
2014 

Utfall 
2014 

Mål 
2015 

Utfall 
2015 

1  100%  100%  100%  
2 94% (sept) 100%  100%  100%  
3 påbörjat 80%  90%  100%  
4  100%  100%  100%  
 

7.3.2 Enheten för stöd och service 

Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra: 
 
Är du nöjd med hur tydligt man informerar dig om vilket stöd du ska få? 
Utfall 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 

--- 85 % 90% 100 % 100 % 
 
Är du nöjd med hur väl stödet stämmer med det du är beviljad? 
Utfall 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 

--- 85 % 90 % 100 % 100 % 
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LSS verksamheten skall bedrivas med god kvalité 
 
Är du nöjd med hur personalen bemöter dig? 
Utfall 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 

--- 85 % 90 % 100 % 100 % 
 
Är du nöjd med hur väl personalen vet vad du behöver stöd med? 
Utfall 2010 Mål 2011 Mål 2012 Mål 2013 Mål 2014 

--- 85 % 90 % 100 % 100 % 
 
 
Kommuninvånare som har insatser enligt LSS/Socialpsykiatri årligen genomför en 
enkätundersökning. Frågorna i enkätundersökningen skall påvisa hur väl den enskildas 
individuella/genomförandeplan efterföljs av den personal som arbetar runt den enskilda. 

7.3.3 Individ och familjeomsorg 

• Antalet biståndsbedömda insatser i öppenvård på hemmaplan skall öka jämfört 
med 2012 

• Antalet placeringsdygn skall minska jämfört med 2012 
• Antal hushåll som uppbär försörjningsstöd skall inte öka jämfört med 2012 
• Utbetalat belopp för ekonomiskt bistånd skall inte öka jämfört med 2012 

7.4 Sammanfattning resursbehov 

7.4.1 Äldreomsorgen 

Verksamhet (belopp i 
tkr) 

Bokslut  Budget  Budget 2013 

  2011 2012 Kostnader Intäkter Netto 

Hemtjänst 12050 8017 21129 -11129 10000 

Dagverksamhet 347 967 781 0 781 

Rehabiliteringsvht 2079 2086 2190 -250 1940 

Handikapphjälpmedel 604 404 620 -9 611 

Medicinskt färdigbeh 0 57 0 0 0 

Bostadsanpassning 989 604 845 0 845 

Hemsjukvård 6853 7174 7109 -70 7039 

Särskilt boende 37514 39177 40776 -6371 34405 

Områdeskontor/MAS 7410 8408 8122 -140 7982 

Biståndsbedömare 984 1238 1003 0 1003 

Trygghetsboende 90 459 2222 -1293 929 

ÄO Måltid - 1162 7121 -4684 2437 

Summa 68920 68591 91918 -23946 67972 
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Investeringar 
Äldreomsorgens investeringsbudget för 2013 är på 1 460tkr 
 
7.4.2 Individ och familjeomsorg 
 
Verksamhet (belopp i 
tkr) 

Bokslut  Budget  Budget 2013 

2011 2012 Kostnader Intäkter Netto 

Förebyggande vht 216 291 278 0 278 

Institutionsvård 215 612 681 -69 612 

Inst vård barn & ungd 2 915 2 914 10418 -5418 5000 

Fam hemsv barn & ungd 3 140 2 678 2 759 -23 2736 

Öppna ins  barn & ungd 1 627 2 184 3 345 -420 2925 

Ekonomiskt bistånd 3 045 3 911 3 911 0 3911 

Tillstånd och tillsyns vht 50 19 70 -51 19 

IFO-kontor 6 319 7 211 7 434 0 7434 

Summa 17 527 19 820 28 896 -5 981 22 915 

 
 
Investeringar 
Investeringsbudgeten är på 65 tkr och avser inventarier och IT. 
 

Resursbehov Ensamkommande flyktingbarn 

 
Verksamhet 
(belopp i tkr) 

Bokslut Budget  Budget 2013 

2011 2012 Kostnader Intäkter Netto 

Ensamkommande 
flyktingbarn 

-1979 0 12 190 -12 190 0 

Flyktingmottagning 422 0 1 400 -1400 0 

Summa -1557 0 10 518 -10 518 0 
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7.4.3 Resursbehov LSS och Socialpsykiatri 

 
Bokslut Budget 

2011 2012 Kostnader Intäkter Netto

Boende enligt LSS 5 115 4 940 5 466 -517 4 949

Personlig assistans 533 326 326 0 326
Daglig verksamhet LSS 1489 1 627 2 213 -35 2 178
Övriga insatser LSS 5 223 5 322 5 065 -309 4 756
LASS 969 1116 6 034 -3 985 2 049

LSS-kontor 2 189 2011 2 209 0 2 209

Socialpsykiatri 1279 1328 1 625 0 1 625
Summa 16 797 16 670 22 938 -4 846 18 092

Verksamhet (belopp i tkr) Budget 2013

  
 
Investeringar 
Investeringsbudgeten är på 80 tkr och avser inventarier, IT och sängar 

7.4.4 Resursbehov sektor Omsorg 

 
Omsorg  (belopp i tkr) Bokslut Budget 

2011 2012 Kostnader Intäkter Netto

ÄO 68 100 68 591 91 918 -23 946 67 972
IFO 19 230 19 820 28 896 -5 981 22 915
ESS 16 670 17 019 22 938 -4 846 18 092
Ensamkom. flyktingbarn 0 0 12 190 -12 190 0
Integration 0 0 1 400 -1 400 0

Summa 104 000 105 430 157 342 -48 363 108 979

Budget 2013

 
 
Investeringar 
Uppgår totalt för sektor omsorg till 1 605 tkr.  
 

7.5 Verksamhetsförändringar och konsekvenser 20113 

Hemtjänst 
Budgeten har under 2012 varit budgeterad för 24442 timmar men varit prognostiserad 
till 32000 timmar. Budgeten för 2013 är uppräknad till 30488 timmar mot 2012 års 
budget på 24 442 timmar.  
 

Dagverksamhet Äldreomsorgen 
Anhörigstödjaren som har deltagit i dagverksamhetens arbete på Lillågården har under 
2012 flyttats till att arbeta centralt på Omsorgskontoret. Lillågården har använt resurser 
på huset för denna syssla. 
 

 
Äldreomsorg kommunrehab 
Sänkning med hyra på 250 tkr när kommunrehab har lokaler på Lillågården och inte på 
Håvestensgården . En genomlysning av lokalerna kommer att ske under 2012. 
Rehabpersonalen har för närvarande en bil på 5 personal. Något extra utrymme för fler 
bilar har inte gjort i denna budgeten. Kostnaden för det får tas inom Rehabs ram. 
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Tekniska hjälpmedel  
Budgeten har förstärkts med 220 tkr då den de senaste åren inte har räckt till. En central 
upphandling med Regionen pågår. Det kan innebära en förändrad kostnad för hjälpmedel 
under 2013. 
 

Medicnsk färdigbehandlade Omsorgskontoret 
Budgetposten är struken i detaljbudgeten på grund av att den inte har använts på flera 
år. 
 

Bostadsanpassning  
Budgetposten har förstärkts med 241 tkr. Den har inte heller räckt till de senaste åren. Vi 
kan se att allt fler vill bo hemma som har funktionshinder, vilket gör att bostäderna 
måste ses anpassa efter det. 
 

Särskilt boende, Äldreomsorgen 
För 2013 är fördelningen i detaljbudgeten: 19 särskilda boenden Solgården, 30 boende 
på Lillågården och 33 boende Håvestensgården.  
Vilket innebär att förvaltningens förslag är att en enhet på Håvestensgåden inte tas i 
bruk. Det innebär att 8 lägenheter och en korttidsboendelägenhet ”läggs i malpåse” 
Bemanningen på särskilda boenden är låg jämfört med kringliggande kommuner. 
Bemanningen på våra somatiska boenden är 0,68 personal per boende samt 0.72 på 
demensenhet samt korttidsvård. Till de särskilda boendena har matlagning tillkommit 
under 2011. Detaljbudgeten är förstärkt  med 900 tkr  för matlagning på särskilda 
boenden. Solgården har i tidigare budget inte fått kompensation för packning av ca 60 
matportioner varje dag som skall ut till den enskilde i det ordinära hemmet. Detta gör 
Solgården inom befintlig ram. 
 

Områdeskontor 
Områdeskontorets ram är minskad med 426tkr. 
Detta pga  inte 0,67 ÅA demenssjuksköterska +0,1 anhörigstödjare +0,5 
verksamhetsutvecklare inte återbesätts.  
 

Biståndsenheten  
På enheten återbesätts inte biståndschefen, vilket ger en besparing på 235 tkr. 
Biståndsenheten har under det senaste året fått nya insatser som socialpsykiatri och 
insatser enligt Lagen som stöd för funktionshindrade (LSS) 
Omsorgschefen kommer att vara direkt ansvarig för enheten och utvecklingen av 
enheten.  
Införandet av valfrihetssystemet kommer att innebära att uppföljningen utförare är viktig 
för att säkerställa att den enskilde får de insatser och den hjälp som de är beviljade. 
 
Individ och familjeomsorg 
I och med att Individ och familjeomsorg totalt sett har fått fler placeringar och mer att 
göra så har arbetsbelastningen ökat på personalen. Individ och familjeomsorgen kan 
behöva förstärka personalen och framför allt på socialsekreterarsidan då den ökade 
volymen av ärenden gör att det tillkommer mer utredningar som skall utredas på. 
 
Kostnaden för den kommande socialjouren är inte klar ännu. Personamässigt så kommer 
det att underlätta för socialsekreterarna. 
 
 
Verksamhet (belopp i 
tkr) 

Bokslut  Budget  Budget 2013 

2011 2012 Kostnader Intäkter Netto 

BEHOV 

Förebyggande vht 216 291 278 0 278 

Institutionsvård 215 612 1 152 -69 1083 
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Inst vård barn & ungd 2 915 2 914 10918 -5418 5500 

Fam hemsv barn & 
ungd 

3 140 2 678 3 259 -23 3236 

Öppna ins  barn & ungd 1 627 2 184 3 345 -420 2925 

Ekonomiskt bistånd 3 045 3 911 4 911 0 4911 

Tillstånd och tillsyns 
vht 

50 19 70 -51 19 

IFO-kontor 6 319 7 211 7 516 0 7516 

Summa 17 527 19 820 31 449 -5 981 25 468 

 
Enheten för stöd och service 
 
Följande beräkningar har gjorts för enheten. Under 2012 har antal ärenden som skall 
verkställas ökat.  
 
Verksamhet (belopp i 
tkr) 

Bokslut  Budget  Budget 2013 

2011 2012 Kostnader Intäkter Netto 

BEHOV 

Boende enligt LSS 5 115 4 940 5 466 -517 4 949 

Personlig assistans 533 326 611 0 611 

Daglig verksamhet LSS 1489 1 627 2 213 -35 2 178 

Övriga insatser LSS 5 223 5 322 5 065 -309 4 756 

LASS 969 1116 6 034 -3 985 2 049 

LSS-kontor 2 189 2011 2 209 0 2 209 

Socialpsykiatri  1279 1328 2 173 0 2 173 

Summa 16 797 16 670 23 771 -4 846 18 925 

 
 
 

     

 
Enligt kostnad per brukare så har Färgelanda kommun en låg kostnad och hög kvalitet på 
den dagliga verksamheten! 
Vi ser att antalet personer som ansöker om LSS och SoL-insatser successivt ökar och det 
är främst bland barn och ungdomar inom LSS och även yngre inom Socialpsykiatrin. 
Trenden är att fler personer diagnostiseras och därmed tillhör de personkretsen och har 
behov av insatser enligt LSS 
Om man tittar genomsnittligt i riket så har Färgelanda kommun haft få personer med 
insatserna personlig assistent enligt både LSS och LASS. De SoL- insatser vi idag 
bedriver är främst daglig sysselsättning och boendestöd men vi anar en framtid där vi 
behöver dygnet runt-boendeplatser.   
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8. Sektor Kultur och Fritid 

8.1 Omvärldsanalys  
 
Interna styrkor Interna svagheter 
- Närhet mellan sektorns olika 
verksamheter. 
- Professionell och engagerad personal. 
- Lättillgängligt för alla grupper i 
samhället. 
- Aktivt föreningsliv. 
- Hög utrustningsnivå i verksamheterna. 
- Kompetensutveckling. 
- Bred verksamhet i fråga om upplevelser. 
- Hög servicenivå. 
- Centralt placerad service. 
- Bra lokaler. 

- Svårigheter vid vikarieanskaffning. 
- Otillräcklig bemanning leder till icke 
kreativa prioriteringar. 
- Otillräcklig marknadsföring. 
- Otillräckligt samarbete med andra    
sektorer. 
- Arbetsmiljö. 
- Krympande anslag. 
- Lågt personalantal i relation till 
öppettider. 
 

- Utveckla våra nätverk och hitta nya. 
- Utveckla sponsorkontakter. 
- Kultur som samhällsutvecklande faktor. 
- Kultur och fritid bidrar till bättre 
folkhälsa. 
- Samverkan - tillgång till breddat utbud 
och  
   kompetens. 
- Söka bidrag; EU, VGR, Jordbruksverket 
etc. 
- Samarbete med Dalsland, Fyrbodal samt 
VGR. 
- Mångfald. 
- Gott rykte, hög tillförlitlighet. 
 

- Kunskapen om kulturens förmåga att 
utveckla samhället och förbättra folkhälsan 
är låg. 
- Befolkningsutveckling. 
- Organisationen tröghet i förhållande till  
   ungdomskulturens snabba förändringar. 
- Företagsnedläggningar, arbetslöshet,  
   näringslivskultur. 
- Otydlig bibliotekslag, ej lagstadgad 
verksamhet i övrigt. 
- Samhällsekonomi. 

Externa möjligheter Externa hot 
 

8.2 Verksamhetsbeskrivning 
Kultur- och fritidssektorn har som uppdrag att bedriva och tillhandahålla följande 
verksamheter och anläggningar: 

• Fritidsverksamhet 
• Idrotts- och friluftsanläggningar 
• Föreningsstöd 
• Stöd till studieorganisationer 
• Kulturverksamhet 
• Biblioteksverksamhet 
• Musikskola 
• Fritidsgård 
• Medborgarkontor inkl. turistinformation och infoguiden 
• Kommunens webbsida 
• Turism 
• Information 

 
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. Barn och ungdom en prioriterad målgrupp. 
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Idrotts- och friluftsanläggningar omfattar anläggningar för idrott och annan 
fritidsverksamhet. Gäller både kommunägda anläggningar och sådana som arrenderas av 
kommunen. Bidrag utgår även till anläggningar som ägs av föreningar. 
 
Föreningsstöd omfattar följande bidragsnormer för ekonomiskt stöd till föreningsdrivna 
verksamheter: grundbidrag (baseras på antalet medlemmar), lokal- och 
anläggningsbidrag (ersättning av kostnader för drift av egna eller hyrda lokaler och 
anläggningar och kostnader för olja el och vatten) samt aktivitetsbidrag (bidrag till 
gruppverksamheter med lägst 5 deltagare och som pågår minst 60 minuter). Vidare 
ingår bidrag med 4 % av lönekostnaderna till föreningarnas kanslister anställda med 
lönebidrag samt verksamhetsbidrag till pensionärsföreningar, verksamhetsbidrag till 
hembygdsföreningar samt kulturbidrag 
 
Stöd till studieorganisationer omfattar bidrag till studieförbundens 
studiecirkelverksamhet i kommunen. 

Biblioteket i Färgelanda kommun är en öppen verksamhet där alla är välkomna att 
gratis utnyttja bibliotekens bastjänster. Verksamheten bedrivs i huvudbiblioteket i 
Färgelanda (öppet 49 tim/v, tidningsavdelningen 49 tim/v). Med hjälp av den senaste 
informations- och kommunikationstekniken har tillgänglighet i tid och rum ökat genom 
nya webbaserade tjänster: biblioteksdatabas BOOK IT, e-böcker, online-ljudböcker, e-
musik, flera databaser (t.ex. Genline). Verksamheten kännetecknas av personlig och 
individuell service, lyhördhet för önskemål från brukarna och lägger särskilt vikt vid barns 
och ungdomars behov. 

Musikskolans pedagogiska arbete utgör grunden för verksamheten. Därutöver tar 
musikskolan en aktiv del i Färgelandas kulturliv bl.a. vid offentliga framträdanden. Cirka 
180 elever brukar vara inskrivna på musikskolan efter läsårsstart fördelat på 3,5 
läsårsarbetare.  
Den enskilda undervisningen bedrivs dagtid till skillnad från ensembledelen som 
schemaläggs under eftermiddag och kvällstid.  
Undervisningen är förlagd till ytterskolor samt musikskolans lokaler i Färgelanda Allhem. 
Kommunens fritidsgård finns i samma lokaler. Musikskolan samverkar med grundskolan 
bl.a. i projektet blåsklass.  
 
Fritidsgård drivs med kommunalt anställd personal. Gården är tänkt som en 
samlingspunkt för tonårsungdomar i hela kommunen.  
Föreningar bedriver fritidsgårdsverksamhet mot en mindre kommunalt bidrag på flera 
platser i kommunen  
  
Medborgarkontoret ansvarar för offentligt service där personal med 
generalistkompetens utför tjänster för medborgarna över sektorsgränser. 
Medborgarkontoret ansvarar även för turistinformation. 
Medborgarkontor samverkar med Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan  
 
Kulturverksamheten har en grundläggande betydelse för utvecklingen av samhälle och 
den enskilda människan. 
Barn- och ungdomskulturen vänder sig till alla barn och ungdomar i Färgelanda kommun 
oberoende av boendemiljö, sociala eller ekonomiska villkor, funktionshinder, etnicitet, 
kön. Vi prioriterar alla former av teater, musik, bio   
Vuxenkultur. Vi fokuserar våra kulturaktiviteter för vuxna fördelat på två störa händelser 
varje år. Dels Kulturveckan, dels festivalen Färgfest. 
Utställningsverksamhetens målsättning är att i första hand visa konst som väcker nya 
tankar och berör.  
 
Turism 
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Kommunen är delägare i Dalslands Turist AB för den externa marknadsföringen men har 
en egen turistbyrå i samverkan med medborgarkontoret för den lokala mottagningen. 
 
Information 
I samband med att Färgelanda kommun har antagit en ny informationspolicy (2012-06-
13 § 179) uppdateringar av Kommunens webbsida genomförs enligt en 
ansvarsfördelning. Kultur och fritid ansvarar för samordning samt för webbsidans 
framsida, Kultur och fritid och turism.  VK uppdateras med jämna mellanrum. 
Annonsering i Dalslänningen ”Det händer i Färgelanda” en gång i månaden, 
kommundagboken, evenemangskalender. Kultur- och fritidssektorn är aktiv på Facebook. 
Se också rubrik Medborgarkontoret. 
 

8.3 Sektorns aktiviteter som bidrar till att kommunens 
övergripande mål uppnås 
Boende utveckling i hela kommunen 
Hålla kommunens webbsida aktuell och informativ. 
Skapa marknadsföringswebbsida.  
Erbjuda god service och tjänster med hög kvalité på biblioteket och medborgarkontoret. 
Säkerställa välfungerande fritidsgård och simskoleundervisning. 

Erbjuda modern och kvalitativ musikskoleundervisning till alla skolelever oberoende av 

skolans driftsform. 

Stödja föreningslivet, revidera bidragsnormer med syfte att prioritera barn- och 

ungdomsverksamhet. 

Värna om mångkultur, jämställdhet. 

 

Färgelanda – en företagarvänlig kommun 

Samverka med näringsidkare vid diverse arrangemang under året. 

Förbättra företagarhörna på biblioteket. 

Erbjuda gratis marknadsföringsmöjligheter. 

Anlita föreläsare samt organisera studiebesök hos företagare för fritidsgårdsbesökare. 

Erbjuda praktikplatser för PRAO elever. 

Förmedla praktikplatser för ungdomspraktikanter. 

 

Utvecklande skola 

Bibliotekets fortsatta arbete med studiebesök, bokprat, läsfrämjande för alla barn. 

Införa BOOK IT på varje skolbibliotek. 

Samverkan med skolbiblioteken. 

Erbjuda musikskolans undervisning dagtid på grundskolan inklusive friskolor. 

Erbjuda kombinationstjänster mellan grund- och musikskolan som stärker 

förutsättningen till att behålla och rekrytera kompetent personal. 

 

Omsorg med valfrihet och värdighet 

Erbjuda musikstunder på äldreboenden i musikskolans regi. 

Erbjuda Boken kommer - verksamhet. 

Erbjuda bokprat för äldre. 

Erbjuda anpassade medier för funktionshindrade. 
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Färgelanda – en miljökommun 

Handla miljövänligt. 

Använda så små resurser som möjligt. 

Vidareutveckla bibliotekets miljöavdelning. 

Med hjälp av energirådgivare samt upprustningsbidrag minska föreningars 

energiförbrukning. 

Anordna föreläsningar, utställningar etc. i samverkan med Dalslands miljökontor. 

 

Demokrati och delaktighet 

Centrumhuset en mötesplats för alla. 

Låntagarinflytande över bibliotekets samling. 

Regelbundna möten med föreningar, fritidsungdomar och deras föräldrar. 

Arbeta enligt jämställdhetsplanen. 

Individanpassa musikskolans undervisning för att möta elevens förväntningar och behov. 

Förankra verksamheternas beslut i personalgrupperna. 

Arbeta kvalitetshöjande. 

Positiv löneutveckling. 

Möjlighet till kompetensutveckling.  

 

Ekonomi i balans 

Arbeta resurseffektivt. 

Planera och genomföra arbete efter den budget som tilldelas verksamheten. 

Förbättra personalens delaktighet i budgetprocessen. 

 

8.4 Effektmål  
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.  
 
Fritid 
Vi skall på olika sätt stödja föreningslivet och bidrar till dess utveckling. Föreningar och 
organisationer i Färgelanda kommun skall uppleva att vi har en hög tillgänglighet och 
service. Andelen nöjda skall uppgå till minst 90% år 2013-2015 
 
Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 
79%  82%  90 % 90 % 90 % 
 
Musikskolan 
Musikskolan skall verka för att skapa ett aktivt musicerande i Färgelanda, att ge barn och 
ungdomar möjligheter till en meningsfull fritid samt kunna ge en grund för vidare 
musikstudier. 
 
År 2013 skall elevernas helhetsomdöme (andel nöjda/till stor del nöjda) vara minst 100 
%. 
 
Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 

100% 90%  100 % 100 % 100 % 
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Biblioteket 
Besökare i bibliotek skall erbjudas bästa möjliga service. Verksamheten skall prioritera 
barn och ungdom i syfte att tidigt skapa intresse hos barn att läsa. Samverkan med 
barnomsorg- och utbildningssektorn skall fördjupas. Biblioteket skall utvecklas till en 
mötesplats över generationsgränser. Öppettiderna skall anpassas till brukarnas 
önskemål. 
År 2013 skall helhetsomdömet enligt besökarna, utifrån en femgradig skala, vara minst 
4,7. 
 
Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 
 4,4  4,6  4,7 4,7 4,7 
 
Medborgarkontor 
Medborgarkontoret finns till för att hjälpa allmänheten med information och rådgivning 
om den kommunala servicen samt i kontakten med förvaltningar och myndigheter. Vårt 
mål är att ge god service och hjälpa till på bästa sätt.  
År 2013 skall helhetsomdömet enligt besökarna, utifrån en femgradig skala, vara minst 
4,7. 
 
Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 
 4,4  4,6   4,7 4,7 4,7 
 
Kultur 
Kultur bör genomsyra alla delar i den kommunala organisationen samt användas som 
den hälsofrämjande kraft den är.  Alla kommuninvånare skall stimuleras och uppmuntras 
till kultur- och fritidsupplevelser samt eget skapande och deltagande. Särskilt skall vi 
stödja verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar 
 
År 2014 ska invånarnas upplevelse av kulturutbudet vara positiv till 85% 
 
Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 
81,5% 81%  82 % 83 % 85 % 
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8.5 Resursbehov, Kultur och Fritid 

 
 
I verksamhetsplanen för 2012-2014 beräknades sektorns budgetram för 2013 till 13 341 
tkr. Under 2012 flyttades verksamheten arbetspraktik över till sektorn från sektor 
Service med 141 tkr. Därmed blir sektorns totala budgetram 13 482 tkr för 2013. 
 
Verksamhetsförändringar 2013 
Kostnadsökningar(+) / kostnadsminskningar (-) 

• Införa danslektioner inom musikskolan. 90 tkr avser personalkostnader, 30 tkr i 
intäkt,  
10 tkr finansieras av Folkhälsan per termin i 4 terminer. Kostnad för 2012 = 20 
tkr, 2013 = 40 tkr, 2014 = 50 tkr, 2015 -- = 60 tkr    40 tkr 

• Höja upprustningsbidrag för föreningar                    100 tkr 
• Information – en ny tjänst 100% beräknad på 30 tkr månadslön 500 tkr 
• Styrgruppen för Cultural planning arbete enligt Välfärdsberedningens 

beslut       85 tkr 
• Kommunens annons i Eniro upphör   +33 tkr 
• Annons i Dalslänningen ”Det händer i Färgelanda” upphör 

      +35 tkr 
• Bidrag Dalslands kanal upphör    +69 tkr 

 
 
Åtgärder och konsekvenser 

• Styrgruppen för Cultural Planning bildas inte under 2013 
• Danslektioner inom musikskolan möjliga om resurser från annonsering (40 tkr ) 

flyttas till musikskolan 
• Revidering av bidragsnormer kan bidra till omfördelning av resurser för föreningar 

Bokslut Budget Plan Plan

2011 2012 Kostnader Intäkter Netto 2014 2015

Medborgarkontor 1 058   1 002   2 144   -1 033   1 111   

Turism 0   613   613   0   613   

Stöd till studieorg. 193   193   193   0   193   

Allmän kulturverksamhet 125   144   145   0   145   

Ungdomskultur 53   63   104   -40   64   

Bibliotek 3 686   4 088   4 002   -50   3 952   

Musikskola 1 404   1 525   1 778   -180   1 598   

Stöd till fritidsföreningar 1 436   1 570   1 583   0   1 583   

Utomhusanläggningar 364   435   473   -5   468   

Friluftsbad 242   274   271   0   271   

Idrottshallar 982   968   1 195   -289   906   

Fritidslokaler 323   263   269   0   269   

Simundervisning 104   141   215   -67   148   

Fritidsgårdar 732   700   738   -25   713   

Adm, Fritidsverksamhet 48   56   53   0   53   

Kultur- och fritidskontor 1 274   1 241   1 253   0   1 253   

Arbetspraktik 0   141   142   0   142   

Summa 12 024 13 417 15 171 -1 689 13 482 0 0

Verksamhet (belopp i tkr) Budget 2013
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• Färgelanda kommun är offentlig förvaltning, kravet på oss att informera alla 
berörda är större än i andra verksamheter. Förutsättningar saknas för att skapa 
varumärket ”Färgelanda” med tydlig identitet.  Kultur- och fritidssektorn har 
endast 8 t/v för arbete med kommunens webbsida samt övrig information. 
Information begränsas till uppdateringar av Färgelandas webbsida, kultur och 
fritids Facebooksida, http://fargelanda.se , 
http://www.vastsverige.com/sv/fargelanda/ , Bohusläningens kommundagbok, 
dagspressen samt evenemangskalender. 

 
• Driftskostnader inom ramen.  

 
Större förändringar under 2013  
1. Revidera bidragsnormer för lokal- och anläggningsbidrag p.g.a. högre 

driftkostnader.  
2. Inventering av kommunens konstsamling 
3. Ev. utredning om alternativa driftsformer för musikskolan samt biblioteket 
4. Arbete med marknadsföringshemsida  
5. Ämnet dans införs på Musikskolan med start vt 13 
6. Företagsservice i Centrumhuset 

 
Investeringar 
Under 2012 uppgår sektorns investeringar till 140 tkr. 
 
Planerade återinvesteringar under 2013: 

• Instrument till Musikskolan,      50 tkr 
• Inventarier, datorer                 30 tkr 

 
Önskade investeringar under planperioden 2013; 

• Skatepark i Högsäter,         100 tkr 
• Dränering av grusplanen     700 tkr 
• Nya möbler till barnavdelningen på biblioteket (slitage, flamsäkerhet) 150 tkr 

         
 
Folkhälsoprojekt 

1. Meningsfull sysselsättning för ungdomar                           60 tkr     
2. Avlutningsdisco           25 tkr 
3. Kulturprojekt Imagine    75 tkr
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9. Sektor Service  

9.1 Omvärldsanalys 
Styrkor (Styrkefaktorer) 

• Kompetent och lojal personal.  
• Liten och hanterlig organisation med korta beslutsvägar 
• Förändringsvilja hos både den politiska och verkställande ledningen. 

 
Svagheter 

• Begränsade resurser för utveckling. 
• Begränsad personalstyrka vilket medför sårbarhet. 
• Svårt att erbjuda heltidsjobb för specialistkompetenser 
• Verksamheten är uppsplittrad på många samhällen 

 
Möjligheter (i omvärlden) 

• Samverkan med olika aktörer 
• Nya arbetssätt genom eller tillsammans med andra aktörer. Närhet till en 

större arbetsmarknad kan vara en möjlighet vid specialistrekrytering för att 
båda i familjen kan få jobb 

• Bra samarbete med angränsande kommuner 
Hot 

• Kommunen minskar invånarantal vilket minskar underlaget för våra 
verksamheter som har höga fasta kostnader. 

 

9.1.1 Aktiviteter som bidrar till att Övergripande mål uppnås 

BOENDEUTVECKLING I HELA KOMMUNEN 

Planera för sjönära attraktivt boende. 
Förbättra infrastruktur t.ex genom bättre kollektivtrafik och att stimulera 
bredbandsutbyggnad på landsbygden. 
Tillskapa och underhålla naturnära rekreationsområden. 
Minimera byråkratin kring bygglovgivning inom bygglagens möjligheter.  
Minimera kostnadsökning på kommunala anslutnings och konsumtionsavgifter. 
Bättre utemiljö för barn och ungdom. 
Involvera alla ålderskategorier av kommunens invånare bättre i 
samhällsplaneringsprocessen genom flera informationsaktiviteter.  
Förbättra skötsel av kommunala parker och grönytor. 
Öka tillgängligheten till välskötta sporthallar och kommunala föreningslokaler 
 
FÄRGELANDA - EN FÖRETAGARVÄNLIG KOMMUN 
Skapa nätverk för kontakter mellan företagare och kommunala beslutsfattare. 
"En väg in" i kommunen för egna företagare. 
Sälja kommunalt planerad industrimark till konkurrenskraftiga priser. 
Dörröppnare och lots till externa aktörer inom nyföretagande.                                                                
Förbättra bredbands -och mobiltelefon-täckning inom kommunen. 
Mentorskap , brobyggare mellan skola näringsliv, skaffa praktikplatser vara handledare. 
Informera företagare om utmanarrätten. 
Sommarlovsentreprenörsverksamheten utvecklas ytterligare.  
Bibehålla kommunala feriepraktikplatser för övriga skolungdomar, 
(arbetslivsförberedande verksamhet). 
Nya praktikplatser inom kommunal sektor med tanke på omfattande pensionsavgångar. 
 
 
UTVECKLANDE SKOLA 
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Erbjuda elever och personal attraktiva, varierande och näringsriktiga måltider, tillagade 
av råvaror med hög kvalité samt erbjuda en inbjudande måltidsmiljö. 
 
OMSORG MED VALFRIHET OCH VÄRDIGHET 
Arbeta för att måltiderna inom vården skall vara individanpassade, varierande, 
näringsriktiga och tillagade av råvaror med hög kvalité. 
 
FÄRGELANDA - EN MILJÖKOMMUN 
Säkerställa både den kommunala och enskilda framtida vatten och avloppsförsörjningen 
genom samarbete med andra kommuner och upprättande av kommunomfattande VA-
plan 
Marknadsföra den kommunala energirådgivningen på ett bättre sätt. 
Aktualisera gällande översiktsplan på ett för kommunen strategiskt och långsiktigt 
hållbart sätt.  
Öka andelen ekologiskt och närproducerade livsmedel vid kommunal måltidsproduktion. 
Kartlägga energiförbrukning i kommunala fastigheter. Energieffektiviseringsinventering 
av samtliga kommunalt ägda byggnader. Åtgärda byggnaderna enligt 
totalprojektmetoden.  
Marknadsföra den redan utförda vindkraftplaneringen hos exploatörer och markägare. 
Erfarenheter från pågående biogas och solenergiprojekt i andra kommuner bevakas och 
tas till vara i fortsatt arbete. 
 
DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET 
Bredda samrådsprocessen vid all typ av samhällsplanering. Beakta synpunkter i fortsatt 
planering. 
Initiativ till seminarium och informationsträffar i kommunal regi. Samverka regionalt med 
utvecklingen av e-Samhället. 
Ge skoleleverna möjlighet att påverka skolmatsalsmiljö och menyer. 
Förankra verksamheternas beslut i personalgrupperna. Viktigt med fortbildning av 
personal. 
 
EKONOMI I BALANS  
Tidigt involvera mellanchefer i budgetprocessen. Bättre delaktighet medför ett bättre 
ansvarstagande för att fastställda ramar efterlevs. 

9.2 IT och kommunikation 

9.2.1 Verksamhetsbeskrivning 
Under enheten ligger servicechef samt ansvar för färdtjänst och skolskjutsar.  Även 
stödfunktionerna IT, växelfunktion, vaktmästeri som understödjer alla verksamheter i 
kommunen och städ för kommunkontoret finns under enheten. 
 

9.2.2 Effektmål 
IT-avdelningen skall ge god service till kommunens verksamheter 
 
År 2014 skall andelen medarbetare som upplever att de får den service som de förväntar 
sig vara minst 95 %. 
 

 

9.2.3 Resursbehov 
Verksamhet (belopp i tkr) 

Bokslut  Budget  Budget 2013 Plan Plan 

Utfall 2010 Utfall 2010 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 

i.u. i.u. i.u. 95% 95%  
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2 011 2 012 Kostnader Intäkter Netto 2 014 2 015 

It-avdelning 3 484 4 186 5 067 -167 4 900     

Gemens admin-enhet, kontor 648 610 848 -208 640     

Reception/växel/vaktmästare/städ 918 890 1 157 -260 897     

Teknisk verksamhet o markförsörjning 0 499 352 0 352     

Skolskjuts Grundskola 7 525 7 925 7 904 0 7 904     

Obl.särskola 567 636 342 0 342     

Gymnasiesärskola 293 200 202 0 202     

Färdtjänst 1 582 2 277 2 310 -90 2 220     

Industriområden 0 157 72 0 72     

Övriga områden 0 331 288 0 288     

Kommersiell verksamhet 0 -92 0 -92 -92     

Exploatering av bostadsområden 0 290 294 0 294     

Buss,bil och linjetrafik 2 405 0 0 0 0     

Summa 17 422 17 909 18 836 -817 18 019 0 0 
 
 
 
Större förändringar under planperioden 
Sammanfattning. 
I dagsläget är inte trafikavgifter kända, utan enbart uppräknade enligt 
inflationsökningen.  
 
Linjetrafiken har genom skatteväxling övergått till regionen 2012 och har därmed nollats 
ut i budgeten även 2013. 
Personalen på IT-avdelningen har under 2012 utökats med 1 årsarbetare. En 
medarbetare med lönebidrag har slutat på IT-avdelningen och ersatts. Detta innebär 
ökade lönekostnader med ca 200 tkr eftersom lönebidragsdelen upphört.   
 
Kapitalkostnaderna på IT-avdelningen har ökat med 200 tkr, vilket beror på de nya 
investeringar som skall göras under planperioden. Se nedan. 
 
 
Investeringar 
Under planperioden uppgår enhetens investeringar till 750 tkr. Där en del kommer att 
användas till inköp av tunna klienter. Under planperioden finns det även inlagt 3 mkr/år 
för bredbandsutbyggnad. 
 

9.3 VA-/Renhållning 

9.3.1 Verksamhetsbeskrivning 
Verksamheten omfattar den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen renhållning 
och slamhantering. Slam såväl från egna reningsverk som enskilda brunnar behandlas 
vid Ödeborgs reningsverk.  
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Ledningsnätet, bestående av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar, utgör en 
sammanlagd sträcka av 168 km exkl. serviser. Personalstyrkan inom VA-verksamheten 
är 3,0 heltidstjänster + 1 arbetsledare (enhetschef). 
 
Verksamheten omfattar även hushållens avfall inklusive grovavfall och återvinning. Allt 
avfall transporteras till Ragnsells anläggning Heljestorp. En del avfall mellanlagras vid 
Stigens återvinningscentral. De flesta fraktioner som återvinns, är det producentansvar 
på. 

9.3.2 Effektmål 
Producera ett bra vatten samt ett rationellt omhändertagande av avlopp och 
avfall på ett miljövänligt sätt 
Invånarna/brukarna skall tycka att kommunens Vatten och Avlopp är bra. 
År 2014 skall kommunen uppnå minst 85 enligt ”Nöjd-Medborgar-Index” i SCB´s 
kommuninvånarenkät: (i1) 
 

 
 
Alla abonnenter i det kommunala VA-nätet skall ha en trygg vattenförsörjning vilket 
innebär att det finns reservvatten till alla nät: (i1) 

 
 
Invånarna skall tycka att kommunens Renhållning är bra. 
År 2014 skall kommunen uppnå minst 90 enligt ”Nöjd-Medborgar-Index” i SCB´s 
kommuninvånarenkät: (i1) 
 

9.3.3 Resursbehov 
Verksamhet (belopp i tkr) Bokslut  Budget  Budget 2013 Plan Plan 

2 011 2 012 Kostnader Intäkter Netto 2 014 2 015 

Vattenproduktion 2 558 2 671 2 895   2 895     

Avloppsrening 4 360 4 402 5 019 -374 4 645     

Dagvatten 169 144 155   155     

Gemensam verksamhet Vatten/avlopp -6 518 -6 641 4 684 -11 797 -7 113     

Hushållsavfall 2 774 3 010 3 010   3 010     

Återvinning -1 11 42 -41 1     

Övrig renhållning 1 102 1 246 1 612 -340 1 272     

Slamhantering -43 0 1 095 -1 095 0     

Gemensam verksamhet avfall -4 385 -4 267 539 -4 822 -4 283     

Summa 16 576 19 051 -18 469 582 0 0 

 

Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 

79 i.u. i.u. 85 85  

Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 

79 % 79 % i.u. 98 100  

Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 

79 i.u. i.u. 85 90  



Verksamhetsplan och Detaljbudget 2013-2015v2 

 

63 
 

 
 

Större förändringar under planperioden 
Sammanfattning 
En utredning pågår tillsammans med Uddevalla och Munkedals kommuner om en  
gemensam driftsorganisation. Fullmätige har ärendet på sitt bord för beslut 2012-06-20. 
 
I samband med denna utredning har VA-enheten lagt in extra konsultkostnader för 
ovanstående, samt för att VA-taxan bör ses över.  
 
Taxorna höjs med 1,5 % på VA, 1,5 % på Renhållningen och 1,5 % på slam. 
 
Investeringar 
Investeringsramen under planperioden beräknas till 3 000 tkr. 1 500 tkr är avsatt extra 
2012 för huvudledningar i samband med industriplan vid Högalid.  

9.4 Plan- och Bygg 

9.4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Upprätta detaljplaner, vilket sker på uppdrag av kommunstyrelsen och i samråd 
förvaltningar, beredningar och övriga myndigheter. Medverka i övrig aktuell 
samhällsplanering såsom fördjupningar och aktualisering av översiktsplanen. 
 
Bevilja bygglov, marklov och rivningslov som prövas mot detaljplaner och 
lagstiftning. Samråd ingår även i processen för de flesta projekten och 
samrådsmöten, utstakning (för nybyggnad) och tekniska bedömningar. 
 
Utveckla och ajourföra digitalt kartmaterial över kommunen. Medverka i att utveckla 
kommunens GIS-användning. Ajourföring av primärkartor och stomnät genom avtal med 
Metria, framtagande av kartor från kommunens digitala kartdatabas. 
 
 
Samverkan med grannkommuner och Trafikverket i olika trafiksäkerhetsprojekt. Initiera 
trafiksäkerhetsarbete i kommunala verksamheter. Handlägga ärenden (utfärda 
trafikföreskrifter) enligt trafikförordningen. 
 
 

9.4.2 Effektmål 
Bygglovshantering skall ske serviceinriktat och med kort hanteringstid. Ett komplett 
bygglovsärende skall vara avgjort inom 4 veckor: (i1-3) 
 
Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 

80 % 79 % i.u. 100 % 100 %  
För att uppnå målet krävs en annan delegationsordning än vad som gäller nu. 
 

9.4.3 Resursbehov 
Verksamhet (belopp i 
tkr) 

Bokslut  Budget  Budget 2013 Plan Plan 

2 011 2 012 Kostnader Intäkter Netto 2 014 2 015 

Fysisk planering 473 1 392 
1 476 0 1 476     

Bygglovsverksamhet -293 311 
628 -355 273     

Trafiksäkerhetsåtgärder 17 34 
35 -1 34     
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Adm. Plan & Bygg 448 774 
766 0 766     

Summa 644 2 511 2 905 -356 2 549 0 0 

 

Större förändringar under planperioden 
Sammanfattning 
År 2011 har kommunen anställt en planingenjör på 75% samt 2012 en 
bygglovhandläggare på 100%. Organisatoriskt lyder nu plan och byggenheten direkt 
under samhällsbyggnadschefen. 
  
Åtgärder & ramförändring 
Utökning har skett med +800 tkr 2012-2014 för detaljplanering på verksamheten fysisk 
planering, syftet är att aktualisera översiktplanen och göra den till ett mer strategiskt 
dokument för samhällsutveckling. Enheten skall dessutom vara projektansvariga föra att 
Va-plan och naturvårdsprogram genomförs under planperioden 2012-2013. 
 
 
Konsekvenser. 
 
 
Investeringar 
Investeringsbudgeten är 60 tkr och det skall gå till dataprogram/administrationssystem 
och inventarier. 
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9.5 Teknik & Arbetsmarknad 

9.5.1 Verksamhetsbeskrivning 
 

Sysselsättning 
Arbetsmarknadsenheten hanterar arbetsmarknadsfrågor för arbetslösa mellan 18 och 65 
år. Insatser inom området syftar till att ge personer som inte kommit in eller förlorat 
kontakten med arbetslivet meningsfull sysselsättning, praktik eller utbildning. Erbjuda 
stöd som ger möjlighet till inträde på den reguljära arbetsmarknaden.  
 
För att uppnå detta krävs ett nära och intensivt arbete med olika aktörer, såsom 
arbetsförmedling, försäkringskassa, samordningsförbund ” FINSAM”, skolor, 
organisationer, föreningar, näringsliv samt övriga kommunala förvaltningar. 
 
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. 
 
Målet för vuxenutbildningen är att vuxna, vuxna med utvecklingsstörning och vuxna 
invandrare ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.  
De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin 
ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. 
 
Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. 
 
Utbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar 
den som utbildningen i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska ge. 
 
Utbildningen till vuxna invandrare syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska 
språket. De som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter skall också ges 
möjlighet att förvärva sådana färdigheter. 
 
Utgångspunkten för all utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. 
De som fått minst utbildning skall prioriteras. 
 
Kommunen ansvarar för att de som har rätt att delta i utbildning på grundläggande och 
gymnasial nivå och önskar det, också får det. 
 
För gymnasial vuxenutbildning bör eftersträvas att erbjuda utbildning i den utsträckning 
som motiveras av behov och efterfrågan. 
 
Samverkan och samarbete 
Färgelanda Lärcenter är en samverkan mellan Vuxenutbildningen i Färgelanda och 
Dalslands folkhögskola, med målet att bli en mötesplats som skapar stimulans till lärande 
och fler möten. 
Färgelanda Lärcenter skall vara ”en väg in” – en samlad plats för lärande och 
kompetensutveckling, både för individer och för företag. 
 
Kommunen har också bildat ett Lokalt Kompetensråd tillsammans med företrädare för 
näringslivet och skola, för att stärka samarbetet mellan skola och arbetslivet. 
Kompetensrådet skall också samordna behovsanalyser till grund för utbildningsutbud och 
kompetensutveckling 
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Färgelanda kommun deltar i Dalslandsvis med övriga Dalslandskommunerna i ett 
samarbete kring kommunal vuxenutbildning. 
 
Färgelanda och Uddevalla Vuxenutbildning samarbetar och har sökt statsbidrag 
tillsammans för gymnasiala lärlings- och yrkesutbildningar (Yrkesvux).  
Avtal finns också inom särskild utbildning för vuxna. 
  
Mark och fastigheter 
Verksamheten omfattar kommunens industrifastigheter, hyresfastigheter, bebyggda 
saneringsfastigheter, centrumområdet i Färgelanda samhälle samt markreserv och 
iordningställande av industriområden. Enheten har uppdraget att under 2012-2013 
avyttra ett antal kommunägda fastigheter.  
 
Internhyresfastigheter 
Verksamheten består av uthyrning av kommunala lokaler till kommunens olika 
förvaltningar. Verksamheten omfattar 20 st fastigheter om ca 30 600 m2 Verksamheten 
skall finansieras genom intäkter från hyresgästerna. De lokaler som inte är uthyrda 
finansieras genom en särskild fond som finansieras gemensamt av alla internhyresgäster.  
 
Centralförråd mm 
Drift och underhåll för kommunförrådet och dess maskinella inventarier, samt 
kapitalkostnad för förrådet.  
 
Lönekostnader, utbildning, overheadkostnader mm för kommunens 
fastighetsskötarorganisation. Organisationen omfattar totalt 8.0 heltidstjänster samt 1,0 
arbetsledare (enhetschef). Kommunens förvaltningar och externa kunders totala köp av 
tjänster ger det antalet "beställningstimmar" som i sin tur bestämmer i hur stor 
uträckning kommunen skall täcka upp med säsongsanställningar. I verksamheterna 
centralförråd, fastighetsskötare och fordon skall kostnader och intäkter ta ut varandra, 
d.v.s. vara nollbudgeterade.  
 
Gator och vägar/enskilda vägar 
Avgifter till vägföreningarna i tätorterna för obebyggda kommunägda fastigheter.  
Vattenfall Västsverige är formell ägare till all vägbelysning i Färgelanda kommun. Antalet 
gatljus uppgår till 1883 st. Inspektionsrundor för gatljusen med bl.a. utbyte av 
glödlampor sker med 3 turer/år. Utöver detta sker sedan förnyelse av uttjänad belysning.   
 
Kapitalkostnader för investeringar i vägar mm. Kommunen är skyldig att sätta upp och 
underhålla trafikmärken inom detaljplan där inte vägföreningar eller Vägverket är 
huvudman. 
 
Skötsel av parksoffor och blomlådor. Gång/cykelbanan på f.d. banvallen sträckan 
Färgelanda – Ödeborg samt golfbanan – Ellenö. Asfaltytor på torget och intilliggande 
grönyta i Högsäter, Centrumparkeringarna i Färgelanda resp. Stigen. Bussterminalen i 
Färgelanda. Dessutom klippning av gräset vid Valboskolans idrottshall och Allhem. 
 
Skötsel av 2 st parkeringar i Högsäter. Torget framför nya centrumhuset, ombyggnad 
centrumvägen, rondell samt refug vid Timmervägen i Färgelanda. Rastplats i Högsäter 
och Ellenö. 
 
Snöröjning 
Kostnaden för snöröjning av samhällena och enskilda vägar till permanentboende på 
landsbygden.  
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Fjärrvärme 
Kommunen köper färdig värme i Färgelanda av Rör & Fjärrvärme som byggt och driver 
flis-panncentralen invid 172:an (mitt emot IAC). Leveranser av värme sker via 
kommunens fjärrvärmenät. 
 
Reservelverk 
För att höja kommunens civila beredskap finns 1 stationärt reservkraftsaggregat för 
Kommunhus och Valboskolan placerat vid Valboskolan. 2 mobila reservkraftaggregat, att 
användas vid Lillågården (1/2), Håvestensgården (1/2), Tallbacken (1/3), Solgården 
(1/3) och Högsäters skola (1/3) samt 2 mindre mobila aggregat att användas vid 
kommunens vattenverk i Ödeborg, Färgelanda, Stigen, Rådanefors och Högsäter.   

9.5.2 Effektmål 
Arbetsmarknadsfrågor 
 
År 2014 skall den öppna ungdomsarbetslösheten vara minst 1 procentenhet lägre än 
riksgenomsnittet: (i1) 
 

 
Kommunen skall ha ett väl fungerande lärcentra 
Färgelanda Lärcenter skall möta näringslivets behov av utbildning.  
År 2014 skall 100 % av dem som genomgått utbildning tycka att förväntningarna 
uppfyllts: (i1, i3) 
 
 

 
Kommunens park- och grönytor skall upplevas som inbjudande och välskötta 
Invånarna skall vara nöjda med kommunens park- och grönområden. 
År 2014 skall kommunen uppnå minst 80 enligt ”Nöjd-Medborgar-Index” i SCB´s 
kommuninvånarenkät: (i1) 
 

Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 

64 i.u. i.u. 75 80  

Kommentar: Mätning sker med 2 års intervall, nästa mätning sker 2012.  
 
Kommunens interna fastighetsbestånd skall vara konkurrensdugligt och svara 
mot verksamheternas behov 
År 2014 skall minst 95 % av kommunens fastighetsbestånd vara uthyrt: (i2) 
 

Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 

85 % 87 % i.u. 95 % 95 %  
 
 
År 2014 skall max 2 % av kommunens energiförbrukning för uppvärmning av egna 
fastigheter ske med hjälp av fossila bränslen: (i5) 
 

Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 

10 % 7 % i.u. 3% 2%  

Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 

18,3 % 21,8 % i.u. 13 % 8 %  

Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2014 

86 % 87 % i.u. 100% 100%  
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9.5.3 Resursbehov 
Verksamhet (belopp i tkr) Bokslut  Budget  Budget 2013 Plan Plan 

2 011 2 012 Kostnader Intäkter Netto 2 014 2 015 

Kommunledningskontor 13 19 11 0 11     

Internhyresfastigheter 2 488 471 17 789 -16 719 1 070     

Centralförråd -77 0 5 125 -5 125 0     

Teknisk verksamhet o 
markförsörjning 251 102 1 127 -1 017 110     

Saneringsfastigheter -2 20 170 -25 145     

Vinterväghållning 1 044 1 318 1 486 -161 1 325     

Enskilda vägar 104 320 232 0 232     

Gatubelysning 1 480 1 469 1 388 0 1 388     

Parker 1 292 1 012 901 0 901     
Totalförsvar och 
samhällsskydd 57 0 475 -417 58     
Grundläggande 
vuxenutbildning 20 103 104 0 104     
Gymnasial 
vuxenutbildning/påbyggnad 926 1 830 1 803 -32 1 771     

Särvux 0 80 0 0 0     

SFI 666 465 604 0 604     

Offentligt skyddade arbeten 914 976 2 621 -1 385 1 236     

Arbetspraktik 95 0 0 0 0     

Offentliga tillfälliga arbeten 184 69 0 0 0     

EKO-returen 343 501 70 0 70     

Sommarpraktik 159 200 200 0 200     
Övriga 
sysselsättningsåtgärder 63 200 200 0 200     

Arbetsmarknadskontor 1 246 1 153 1 401 -26 1 375     

Industriområden 105 0 0 0 0     

Övriga områden 423 0 0 0 0     

Industrilokaler 1 763 1 490 4 817 -3 472 1 345     

Kommersiell verksamhet 0 -62 51 -63 -12     
Exploatering av 
bostadsområden 128   0   0     

Förmedling av bostäder 114 93 109 -16 93     

Reservelverk 61 89 90 0 90     

Fjärrvärmeförsörjning 1 083 399 4 100 -3 778 322     

Summa 14 942 12 317 44 874 -32 236 12 638 0 0 
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Större förändringar under planperioden 
Björnhusets nedskrivning har genererat 2 mkr mindre kostnader i internränta, samt 2 
mkr lägre kapitalkostnader. 
 
Kapitalkostnaderna har ökat med ca 200 tkr för enskilda vägar p.g.a. asfalteringar. 
 
SFI-verksamheten är osäker framöver, dels med hur mycket antalet tjänster 
verksamheten skall ha, dels hur stor intäkt som verksamheten får i bidrag som 
kommunen får från integrationen. I dagsläget är budgeten beräknad på att kommunen 
har kvar befintlig verksamheten. Minskas elevantalet är det kostnadseffektivare att köpa 
tjänsten av annan kommun. 
 
Investeringar 
 
Investeringar som ligger under planperioden är projektering och genomförande  av GC-
väg mellan Färgelanda och Stigen samt asfalteringar av gång- och cykelvägar för 4,5 
mkr. Gång och cykelvägen mellan Färgelanda och Stigen projekteras under 2012 och 
kommer att byggas 2013 under förutsättning att Trafikverket centralt  beviljar medel.  
Energieffektiviseringar med 3,5 mkr kommer att genomföras i kommunala fastigheter  
2013  (Valboskolan) vilket även genomförs 2012. 
Idrottshall i Högsäter flyttas till 2013 med 750 tkr. Behov föreligger att investera i ny 
maskin för skogsbruket 250 tkr. Övriga mindre investeringar återfinns längst bak i 
dokumentet. 
 

9.6 Medlemsavgifter 

9.6.1 Verksamhetsbeskrivning 
Externa verksamheter 
Inom detta verksamhetsområde finns medlemsavgifter till bl.a. Kommunalförbundet 
Fyrbodal, Dalslandskommunernas kommunalförbund, Dalslands miljönämnd, anslag för 
Leader samt räddningstjänst inom ramen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.  

9.6.2 Resursbehov 
Verksamhet (belopp i tkr) Bokslut  Budget  Budget 2013 Plan Plan 

2 011 2 012 Kostnader Intäkter Netto 
2 

014 
2 

015 

Medlemsavgifter 784 770 778 0 778     

Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning 1 714 1 700 1 731 0 1 731     

Räddningstjänst 8 650 8 728 9 175 0 9 175     

Summa 11 148 11 198 11 684 0 
11 

684 0 0 
 
 

Större förändringar under planperioden 
Bidraget till NÄRF har utökats främst p.g.a. kraftigt ökade pensionskostnader. Det har 
tidigare år visat sig att kostnaderna för Närf varit underbudgeterade. 
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9.7 Kost & Städ 

9.7.1 Verksamhetsbeskrivning 
 

Matproduktion för skolan 
Ca 700 lunchportioner, inklusive 6-åringar och personal, tillagas i centralköket, varav  
ca: 250 av portionerna skickas till ytterskolor. Potatis och grönsaker tillagas på resp. 
skola. Centralköket förser fritidshemsverksamheten på ytterskolorna med råvaror till 
frukost och mellanmål samt middag under skolloven. Fritidsbarnen på Valboskolan äter 
frukost och mellanmål i Valboskolans restaurang. 
Personalstyrkan för 2013 blir 4,37 årsarbetare, med förstärkning av 0,25 från personal 
från fritids vid servering av mellanmålet. 
 
Städ för högstadiet mm 
Städning sker av Valboskolans lokaler år 7-9, sporthall, reningsverk, centralförråd, 
centrumhus och ytterområden på Håvestensgården. 
Personalstyrkan 2013 är 3,67 årsarbetare.  
Samordning sker av fortbildning och inköp av livsmedel, städmaterial och kemikalier för 
kommunens kökspersonal och lokalvårdare. 
 
Pooltjänster 
Fr.o.m. höstterminen 2012 finns inga pooltjänster kvar. De har ersatt personal som 
slutat p.g.a. pension m.m. 
 

9.7.2 Effektmål 
KOST 
75 % av eleverna ska vara nöjda med skolmaten och miljön med skolmaten. Mätning ska 
ske genom enkäter i åk 3, 6 och 8 en gång per år. 
 
 
Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 

90% i.u. 84 % 75 % 75 %  

STÄD 

Enhetens städverksamhet skall skötas på ett effektivt sätt genom personal med hög 
kompetens och bra tekniska hjälpmedel.  
 
År 2014 skall brukarnas och personalens upplevelse av att det är städat och välordnat, 
vara minst 50 %. Mätning sker genom enkäter till brukarna 1 gång/år: (i1, i2) 
  
 
Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 

i.u. i.u. i.u. 50 % 50 %  

9.7.3 Resursbehov, Kost och Städ 
 

Verksamhet 
(belopp i tkr) 

Bokslut  Budget  Budget 2013 Plan Plan 

2 011 2 012 Kostnader Intäkter Netto 2 014 2 015 

Kök 77 0 4 470 -4 470 0     

Städ 205 0 1 837 -1 837 0     

Summa 282 0 6 307 -6 307 0 0 0 
 

Större förändringar under planperioden 
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Inga förändringar är planerade för 2013. 
 
Investeringar 
Inventarier till kost- och städenhet samt städutrustning totalt 75 tkr. 

9.8  Sammanställning resursbehov, sektor Service   
Verksamhet 
(belopp i tkr) 

Bokslut  Budget  Budget 2013 Plan Plan 

2 011 2 012 Kostnader Intäkter Netto 2 014 2 015 

Kommunikation & IT 17 422 17 909 18 836 -817 18 019     

Plan & bygg 644 2 511 2 905 -356 2 549     

Teknik & arbetsmarknad 14 942 12 317 44 874 -32 236 12 638     

VA-Renhållning 16 576 19 051 -18 469 582     

Medlemsavgifter 11 148 11 198 11 684 0 11 684     

Kost & Städ 282 0 6 307 -6 307 0     
Summa 

44 454 44 511 103 657 -58 185 45 472 0 0 
 

Konsekvenser enligt Alliansens förslag till ekonomiska ramar för 
2013 
 
Ovan redovisad detaljbudget följer den ekonomiska totalram som Alliansen lagt fram. 
Sektor Service har inför budgetarbetet äskat tilläggsanslag avseende såväl 
volymökningar som kvalitetshöjande åtgärder. Ingen av dessa åtgärder är genomförda i 
detaljbudgetförslaget. 
 
Kortfattat innebär ovanstående detaljbudget att; 
 
IT-avdelningen inte kan genomföra beredskapstjänst för IT-teknikerna. Idag finns ingen 
schemalagd beredskap utanför ordinarie arbetstid vilket innebär stor risk för oönskade 
driftstörningar i kommunens datanätverk. Den beredskap som finns bygger på frivillighet 
och facket motsätter sig skarpt nuvarande lösning. (400 tkr) 
 
Vuxenutbildning får svårt att klara den nya skollagen avseende SFI-undervisningen 
Statsbidraget för och till Yrkesvux minskar 2013. Mindre antal studerande kan därmed 
beviljas yrkesutbildning.  
Ramarna ger inte utrymme för projektledare –Entreprenörskap, därmed kan inget stöd 
utgå till studerande och andra unga för att starta eget. (1.035 tkr) 
 
Kommunens parker och grönytor kan inte hållas i sådant skick som uppställda effektmål 
anger. (300 tkr) 
 
Snöröjningsbudgeten klarar inte en normalvinter utifrån tidigare budgetnivåer. (400 tkr) 
 
Kommunens fastigheter kan inte ges ett normalt fastighetsunderhåll. Budget på ca 50 
kr/kvm/år är mindre än hälften av vad som kan anses normalt. (2.000 tkr) 
 
Medlemsavgifter till NÄRF osäker, pensionsskuld redovisas sent till 
medlemskommunerna. 
   
Plan och bygg får inte kostnadstäckning för det nya digitala kartsystemet. (70 tkr)  
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INVESTERINGAR 
I budgeten för 2013-2015 finns ett uppdrag till Budget- och bokslutsberedningen att se 
över investeringsprocessen. Arbetet har påbörjats under hösten 2012. 
 
För 2013 är fastställt investeringsutrymme 20 mnkr. Målsättningen är att investeringarna 
självfinansieras till 100% och därmed beräknas inga nya lån upptas under perioden.  
 
 
Av det beslutade investeringsutrymmet planeras  14 950 tkr att utnyttjas för 
investeringar där besluten  har fattats under 2012 eller tidigare och där investeringarna 
sker under en flerårsperiod.  
 
Bedömningen är att det outnyttjade investeringsutrymmet i sin helhet kommer att  
utnyttjas till investeringsbeslut som tas under året. 
 
 
  

 

Beslutade Investeringar Sektor BESLUT

Ack tom 

2012

PLAN 

2013

PLAN 

2014

PLAN 

2015

Infrastruktur o Fastighetsinvesteringar

Grundram fastigheter oförutsett Service 400 400 400 400

Cykelväg Stigen -Färgelanda Service 4 000 800 4 200

Bredbandsutbyggnad Service 9 000 3 000 3 000 3 000

Industriplan Högalid Service 500 0 500

Asfaltering Högsäter-Genevi Service 60 0 60

Asfaltering Färgelanda-Ödeborg Service 400 0 400

Energieffektiviseringar Service 7 000 3 500 3 500

Konstgräs KoF 3800 0 3 800

Utrustningsinvesteringar

Grundram IT Service 720 720 720 720

Grundram KS/Stab 130 130 130 130

Grundram Service 385 385 385 385

Grundram BoU 1 375 1 375 1 375 1 375

Grundram Omsorg 200 200 200 200

Grundram KoF 80 80 80 80

SUMMA Beslutade Investeringar 28 050 7 300 14 950 10 090 3 290

Investeringsbudget och plan till Detaljbudget 2013-2015


