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Övergripande 

Politisk viljeriktning 

S, L, V: s Politisk viljeinriktning 2019-2022 

Social hållbarhet 

Alla barn i Färgelanda har rätt att växa upp i ett tryggt och jämlikt samhälle. Vi vill ge alla barn 
förutsättningar att utvecklas till fria vuxna individer genom att bygga ett stabilt samhälle där 
grundläggande mänskliga behov uppfylls. Barn som växer upp under trygga och stabila förhållanden 
får bättre livsvillkor och bättre hälsa som vuxna. En god folkhälsa är också grunden för ett gott 
samhälle. God uppväxt, god utbildning och ökat arbetsdeltagande är grunden för en god folkhälsa. 

I ett samhälle där ojämnlikheterna ökar drabbas våra barn allra hårdast, därför fokuserar vi på tidiga 
insatser i livet, framför allt inom skolan. Detta för att våra barn senare tryggt kan ta klivet in i 
vuxenvärlden. 

Färgelanda kommun skall upplevas som en trygg kommun att bo, verka och leva i. Det pågående 
projektet finansierat genom folkhälsopengar ’’ En trygg kommun för alla’’ är ett led i detta arbete. 

Barnomsorg och utbildning  

Det är viktigt att alla barn får gå i en förskola och skola med hög kvalitet. 

Förskolan och skolan skall präglas av trygghet, kunskap och likvärdighet där eleverna möts av en 
miljö som präglas av jämlikhet och demokratiska värderingar. Vi är övertygade att alla tjänar på om 
samhället satsar extra mycket på barnen i ett tidigt stadie. Därför vill vi ha en extra resurstilldelning 
som tar hänsyn till ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi kommer fortsatt utveckla våra 
kommunala förskolor och skolor i kommunen. 

Förskolan 

Vi skall ha en förskola som motsvarar barnens behov av trygghet och utveckling. Personalens 
pedagogiska kompetens är en viktig byggsten för att ge barnen denna omsorg. Vår ambition är att 
minska antalet barn i barngrupperna bland annat genom att vi inrättat fyra nya förskoleavdelningar. 
Ambitionen är att på sikt nå de nationella måtten avseende antal barn i barngrupperna. 

Skola 

En likvärdig skola leder till att fler ungdomar går ut med fullständiga betyg och därmed får större 
förutsättningar till ett arbete eller vidare studier. Färgelanda har under senare år vänt en negativ 
utveckling vad det gäller godkända betyg i grundskolan. För att behålla denna utveckling vill vi jobba 
med stödinsatser redan i ett tidigt skede. För att lyckas med detta anser vi att man måste ha mindre 
klasser från årskurs ett till tre. Lärarna skulle då få mer tid för varje elev och därmed kunna sätta in 
insatser tidigare. Ingen skall behöva få vänta på stöd eller invänta andra elever för att gå vidare i sin 
utveckling. Vår ambition är att i stora grupper skall det finnas två pedagoger i klassrummet. 

Satsningen på Höjdenskolan bygger på att minska antalet elever på högstadiet för att få en dräglig 
arbetsmiljö både för elever och lärare. Det är också en viktig satsning för att våra yngsta elever skall 
få en lugn och trygg start på sin skolgång. 

Vi kommer fortsatt satsa på att öka antalet vuxna i skolan, en satsning i ledet att pedagoger skall 
vara pedagoger. 

Vuxenutbildning  

Världen är föränderlig och man möter hela tiden nya utmaningar och människor behöver därmed 
möjlighet till fortsatt utveckling genom hela livet. Därför behövs en vuxenutbildning som möter de 
olika behoven. Även särskilda yrkesutbildningar är ett bra sätt att bli mer attraktiv på 
arbetsmarknaden. Vi kommer fortsatt arbeta för att ha samarbeten med olika aktörer vad det gäller 
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vuxenutbildningen, exempelvis Dalslands Folkhögskola och andra kommuner. 

Äldreomsorg  

Samhället bygger på den solidariska tanken att alla betalar efter sin förmåga och nyttjar den 
gemensamma välfärden efter sina behov. Alla tjänster inom äldreomsorgen ska ha fortsatt god 
kvalitet och utgå från varje människas unika behov med bibehållen värdighet och integritet. De äldre 
ska ges möjlighet att ha stort inflytande över planering och genomförande av sin egen vård och 
omsorg. 

Våra äldreboenden ska ha god kvalitet och erbjuda en meningsfull tillvaro samt sociala aktiviteter. 
Flera boendeformer kan behöva byggas såsom exempelvis trygghetsboenden som inte är en 
biståndsbedömd boendeform och behöver inte heller byggas i kommunal regi. 

Vi vill fortsatt höja personalens kompetens i äldreomsorgen samt arbeta för fler händer inom vården. 

Målet är att fortsatt vara Sveriges bästa hemtjänstkommun (enligt socialstyrelsens undersökning 
2017). 

Integration och mångfald  

I vårt samhälle har alla människor lika värde med samma skyldigheter och rättigheter. Alla former av 
rasism, diskriminering och främlingsfientlighet ska motverkas. En utsatt grupp i vårt samhälle är den 
grupp människor som nyss kommit till Sverige. För att underlätta integrationen är det viktigt att 
kombinera praktik och språkinlärning (SFI). Färgelanda kommun kommer att stödja alla former av 
integrationsarbete som ideella organisationer utför. Vi vill införa en extra stödpeng som motivation 
till föreningslivet. 

Kultur och fritid  

Vi vill ha ett brett utbud av kultur-och fritidsverksamhet. En viktig uppgift är att ge förutsättningar 
att skapa positiva mötesplatser som förgyller vardagen för våra invånare. Kultur och 
fritidsverksamhet är också en viktig hörnsten i integrationsarbetet och bidrar i högsta grad till en 
snabbare väg in i samhället för våra nyanlända. 

Vår kommuns väl fungerande föreningsliv är en viktig aktör i samhällsutvecklingen där vår uppgift är 
att stödja och stötta på olika sätt. 

Arbetsmarknad  

Under planperioden 2019-2021 kommer vi att fortsätta utveckla pågående arbete med att skapa 
förutsättning för människor som av en eller annan anledning hamnat långt från arbetsmarknaden. 

En sådan satsning kostar initialt men betalas tillbaks på sikt genom minskade kostnader för den 
sociala sektorn. Den absoluta vinsten är för den enskilda individen som ges förutsättningar att 
komma i sysselsättning. Ett bra sätt att komma in på arbetsmarknaden är att varva utbildning med 
lämplig praktik i våra verksamheter för att öka möjligheten till arbete. Därför vill vi öka antalet 
anställda som har gått handledarutbildning och kurs i kulturella skillnader för ökad förståelse. 

Näringsliv/landsbygdsutveckling  

Under planperioden kommer vi fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla mötesplatser mellan 
kommunen, näringslivet och kommuninvånarna. Syftet med dessa träffar är att tillsammans föra 
utvecklingen i kommunen framåt. 

Minst en medborgardialog vart annat år skall hållas i kommunens fyra tätorter. Med näringslivet skall 
årligen hållas ett antal träffar i olika konstellationer. 

Ett antal företagsbesök skall göras årligen. Vid dessa besök är återkoppling efter besöket en viktig 
del. 
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Det är också viktigt att Färgelanda kommun genomför arbetet med att ha färdig mark och lokaler för 
att kunna stödja företagsetableringar i Färgelanda kommun. 

Boende 

Vi vill jobba vidare med att driva fram attraktiva, trivsamma och trygga bostadsmiljöer i Färgelanda 
kommun. En bra bostad är en social rättighet och vi vill att alla skall ha en möjlighet att hitta ett 
boende som passar den egna livssituationen i livets alla skeden. 

För att Färgelanda kommun skall växa, arbetar vi för ett ökat byggande av bostäder både i 
kommunal och privat regi. Träffar har och skall anordnas med både interna och externa byggare. 
Arbetet med detaljplaner skall intensifieras under planperioden. 

Vision 

Färgelanda 2030 – Den företagsamma och trygga kommunen för alla, med närhet till natur, sjö och 
stad 

Prioriterade områden och verksamhetsmål 

Prioriterade områden 

Utbildning Arbetsmarknad Bostäder 

Verksamhets mål 

Utbildning 

Arbeta mot 100 % måluppfyllelse eller behörighet till nationellt program på gymnasiet. Andelen 
elever år 9 med fullständiga betyg skall öka. 

Arbetsmarknad 

Minst 25 individer ska komma ut i arbete eller utbildning varje år under planperioden. 

Kommunens verksamheter och kommunala bolag skall erbjuda minst 20 praktikplatser varje år 
under planperioden. Samtliga sektorer skall bidra, 5 skall leda till anställning/utbildning. 

Bostäder 

Under planperioden skall minst 50 nya bostäder byggas i Färgelanda kommun. 

Kommun skall öka med minst 100 invånare under planperioden. 

Finansiella mål och Ekonomiska förutsättningar 

Finansiella Mål 

För planperioden 2019-2021 har tre finansiella mål fastställts i budgetarbetet. 

• För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktigt sund ekonomi ska resultatet uppgå till 
minst 1,0-2,5 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag. 

• För att uppnå en hög betalningsberedskap ska likviditeten överstiga 100 procent. 
• För att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att 

soliditeten på lång sikt ska uppgå till minst 35 procent. 

Befolkningsprognos 

Färgelanda 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal invånare 6 600 6602 6600 6600 6600 
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Skattesats 
Nuvarande skattesats 2018 föreslås oförändrad till 2019, 22,26 per skattekrona . 

Inflation och löneökning 

Antagandet om kostnadsökningar i kommunens verksamhet baseras på prognoser från Sveriges 
kommuner och Landsting, SKL, i huvudsak hämtade från SKL Cirkulär 18:5 

Tabell 6. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Arbetskrafts-
kostnader* 

3,6 3,2 3,0 3,7 3,3 

Övrig förbrukning 2,2 2,1 2,3 2,6 2,6 

Prisförändring 3,1% 2,8 % 2,8 % 3,4% 3,1% 

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering. 

Finansiella förändringar 
Prognoserna baseras på SKLs prognoser från februari 2018 cirkulär 18:5, förutom den del av 
välfärdsmiljarderna som fördelas utifrån flyktingvariabler där egen prognos gjorts. 

  2018 2019 2020 2021 

Skatteintäkter 272 724 280 617 285 497 292 732 

Utjämning och statsbidrag 100 348 100 790 105 229 107 288 

Fastighetsavgift 11 561 13 055 13 055 13 055 

Välfärdsmiljarder, utifrån 
flyktingvariabler* 8 800 2 500 1 000 0 

Summa 393 433 396 962 404 781 413 075 

* Den del av det extra statsbidrag som beslutats för 2017-2021, de s.k. "Välfärdsmiljarderna", som 
fördelas utifrån kommunens befolkning, ingår i prognosen för det generella statsbidraget. 

Investeringar, tkr 

Utfall 2017 Prognos 2018 Budget 2019-2021 

14 338 33 000 47 500 

Omsättning och nyupptagning av lån under planperioden 

Det självfinansierade investeringsutrymmet uppgår till avskrivningsnivån plus resultat. 

Amorteringar 
Under planperioden beräknas amorteringar på långfristiga skulder följa lånens normala 
amorteringsplaner. 

  

Kommunbidrag 

Kommunbidrag 

  Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 

Totala skatteintäkter och statsbidrag 396 962 404 781 413 075 

    

Lönerevision fg. år ofördelat 7 000 12 000 17 000 
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  Budget 
2019 Plan 2020 Plan 2021 

Lönerevision 5 000 5 000 5 000 

Internhyra 15 491 15 938 16 432 

Kostnader för finansen 7 000 7 000 7 000 

Finans 34 491 39 938 45 432 

    

Kommunfullmäktige ingående ram 3 645 4 494 4 547 

Nytt PO 13 0 0 

Indexuppräkning 36 53 50 

Ramförändring 800 0 0 

Kommunfullmäktige 4 494 4 547 4 597 

    

Kommunstyrelse och stab ingående ram 46 157 43 632 44 151 

Nytt PO 120 0 0 

Indexuppräkning 451 519 480 

Internhyra -1 812 0 0 

Ramförändring -1 284 0 0 

Kommunstyrelse och stab 43 632 44 151 44 631 

    

Sektor Barn och utbildning ingående ram 158 602 151 109 152 907 

Nytt PO 303 0 0 

Indexuppräkning 1 554 1 798 1 659 

Internhyra -8 100 0 0 

Ramförändring -1 250 0 0 

Sektor Barn och utbildning 151 109 152 907 154 566 

    

Sektor Samhällsutveckling ingående ram 46 604 42 616 43 122 

Nytt PO 303 0 0 

Indexuppräkning 457 506 467 

Internhyra -2 467 0 0 

Ramförändring -2 281 0 0 

Sektor Samhällsutveckling 42 616 43 122 43 589 

    

Sektor Omsorg ingående ram 120 556 116 650 118 038 

Nytt PO 564 0 0 

Indexuppräkning 1 182 1 388 1 281 

Internhyra -2 652 0 0 

Ramförändring -3 000 0 0 

Sektor Omsorg 116 650 118 038 119 319 

    

Resultat 3 970 2 078 941 

    

Resultatmål 1% av totala skatteintäkter och statsbidrag 3 970 4 048 4 131 

    

Differens mot resultatmål 0 -1 970 -3 190 
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Sammandrag kommunbidrag 

Sektor 2018 2019 2020 2021 

Kommunfullmäktige 3 645 4 494 4 547 4 597 

Kommunstyrelse och Stab 46 157 43 633 44 152 44 632 

Sektor Barn och Utbildning 158 602 151 109 152 907 154 566 

Sektor Samhällsutveckling 46 604 42 615 43 122 43 589 

Sektor Omsorg 120 556 116 650 118 038 119 319 

Internhyra 0 15 491 15 938 16 432 

Utrymme för Lönerevision 7 000 12 000 17 000 22 000 

Finansiering 3 000 7 000 7 000 7 000 

Summa Kommunbidrag till verksamheterna 385 564 392 992 402 704 412 135 

Resultat 7 869 3 970 2 077 940 

Totalt 393 433 396 962 404 781 413 075 

*Eftersom 2018-års lönerevision inte är fördelad på sektorerna, ligger den kvar på raden för 
lönerevision även 2019, samma för planperioden. 

Ramförändringar och konsekvensbeskrivningar per sektor 

Mer detaljerad information om vad ramförändringen består av. Presenteras per sektor tillsammans 
med en konsekvensbeskrivning. 

Kommunfullmäktige 

Kommunbidrag kommunfullmäktige 

  Budget 2019 

Kommunfullmäktige ingående ram 3 645 

Nytt PO 13 

Indexuppräkning 36 

Ungdomsråd -300 

Avskaffa beredningar -300 

Ny nämndorganisation 1 400 

Kommunfullmäktige 4 494 

Konsekvensbeskrivning 

Sänkt budget ungdomsrådet 

Ekonomiskt perspektiv 
-300 tkr 

Medborgarperspektiv 
Mindre resurser för ungdomarnas arbete 

Medarbetarperspektiv 
Inget 

 
Avskaffa tillfälliga beredningarna 

Ekonomiskt perspektiv 
-300 tkr 

Medborgarperspektiv 
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Ingen påverkan 

Medarbetarperspektiv 
Ingen påverkan 

 
Förslag på ny nämndorganisation 

Ekonomiskt perspektiv 
+1 400 tkr 

Medborgarperspektiv 
Fler politiker i nämndsorganisation, decentralisering av beslut. Ingen tydlig påverkan för 
medborgare. 

Medarbetarperspektiv 
Fler möten, längre processer, mer beslastning på dokumentation och diarieföring. Ev. anställa 
ytterligare personal. 

Kommunstyrelse och stab 

Kommunbidrag Kommunstyrelse och stab 

  Budget 2019 

Kommunstyrelse och stab ingående ram 46 157 

Nytt PO 120 

Indexuppräkning 452 

Internhyra -1 812 

Minskning av KS ofördelade -824 

Planerat underhåll -460 

Kommunstyrelse och stab 43 633 

Konsekvensbeskrivning 

Sektor Barn och utbildning 

Kommunbidrag Barn och utbildning 

  Budget 2019 

Kommunfullmäktige ingående ram 158 602 

Nytt PO 303 

Indexuppräkning 1 554 

Internhyra -8 100 

Barnomsorg på obekväm arbetstid -750 

Färre gymnasieplatser -500 

Kommunfullmäktige 151 109 

Konsekvensbeskrivning 

Ingen barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Ekonomiskt perspektiv 
-750 tkr 

Medborgarperspektiv 
Inga konsekvenser i dagsläget då behovet är obefintligt. Vi har inga ansökningar under 2018 hittills. 
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Medarbetarperspektiv 
Inga konsekvenser då verksamheten inte är pågående. Budgetutrymmet under VT-18 bekostar en 
extra grupp på Höjdens förskola för att tillgodose behovet av platser under våren. 

 
Färre gymnasieplatser 

Ekonomiskt perspektiv 
-500 tkr 

Medborgarperspektiv 
Förutom den direkta ekonomiska konsekvensen är det väldigt positivt för medborgarna att fler elever 
går direkt till nationellt program på gymnasiet. Eleverna vinner ett/flera års studier innan nationellt 
program på tre år. 

Färre elever går också på IM språk då de elever som fått permanent uppehållstillstånd går vidare till 
nationellt program eller vuxenstudier. Oavsett om kommunen står för äldre asylelevers 
gymnasiestudier eller ej räknar vi med ett visst ekonomiskt utrymme. 

Nyanlända elever hanteras snabbare av Migrationsverket vilket å ena sidan innebär att 
asylsökandegruppen minskar. De som då får uppehållstillstånd kostar kommunen elevpeng utan 
bidrag från Migrationsverket vilket ska finansieras av etableringsstödet. 

Medarbetarperspektiv 
Inga konsekvenser då vi inte har egen gymnasieskola. 

Sektor Samhällsutveckling 

Kommunbidrag Samhällsutveckling 

  Budget 2019 

Kommunfullmäktige ingående ram 46 604 

Nytt PO 303 

Indexuppräkning 457 

Internhyra -2 467 

Personalkostnader -1 300 

Bolagisering Livsmedelcenter i Väst -981 

Kommunfullmäktige 42 616 

Konsekvensbeskrivning 

Enhet Plan-bygg 

Ekonomiskt perspektiv 
Handläggare 50 %, uppsägning av handläggare -230 tkr 

Medborgarperspektiv 
Kan innebära förlängd handläggningstid för bygglovsärenden. 

Medarbetarperspektiv 
Ökad arbetsbelastning för personal samt omfördelning av arbetsuppgifter inom enheten. 

 
Enhet AME- (Integration) 

Ekonomiskt perspektiv 
Gruppchef 100 %, uppsägning av gruppchef 25 % (finansierad kommunala medel, 75 % 
migrationsmedel) -125 tkr 
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Konsulent 100 %, uppsägning av personal -425 tkr. Utav enhetens två konsulenter halveras 
bemanningen. 

Medborgarperspektiv 
Mindre stöd avseende hjälp vid behov av arbetsmarknadsåtgärder till den enskilde. 

Medarbetarperspektiv 
Ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal, kommer att påverka beslut avseende 
förvaltningsövergripande mål och arbetsmarknadsåtgärder (praktikplatser, extra tjänster m.m.) 

Enhetschef inom enheten övertar gruppchefens arbetsuppgifter. 

 
Enhet MEX och Enhet Teknik 

Ekonomiskt perspektiv 
Arbetsledartjänst teknik varslas -540tkr 

Medborgarperspektiv 
Minskat underhåll av kommunala byggnader, risk för brister i den fysiska arbetsmiljön för besökare i 
kommunens verksamhetslokaler. 

Medarbetarperspektiv 
Kan bli avseende brister i den fysiska arbetsmiljön. Dålig fysisk arbetsmiljö kan leda till både olyckor 
och sjukdomar. 

Ekonomiskt perspektiv 

Bolagisering Livsmedelcenter i Väst -981tkr. Bolagiseringen kommer att kräva ett högre aktiekapital, 
vilket kommer att påverka likviditeten. 

Medborgarperspektiv 

Inga konsekvenser. 

Medarbetarperspektiv 

Minskad arbetsbelastning i förvaltningen och ökad arbetsbelastning i bolaget. 

Sektor Omsorg 

Kommunbidrag Omsorg 

  Budget 2019 

Kommunfullmäktige ingående ram 120 556 

Nytt PO 564 

Indexuppräkning 1 182 

Internhyra -2 652 

Ny inriktning Solgården -3 000 

Kommunfullmäktige 116 650 

Konsekvensbeskrivning 

Inriktningsförändring på Solgården 

Ny inriktning 

• 8 st. lägenheter med inriktning på Somatik (finns kvar). 
• 26 st. Trygghetslägenheter totalt efter inriktningsförändring (16 stycken finns i dagsläget). 
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Den nya inriktningen bygger på att man tar bort 8+2 st. lägenheter med inriktning på Demens (avd. 
Rosen) och flyttar dessa till Håvestensgårdens demenscenter. I samband med detta så omvandlas 
dessa demensplatser till trygghetslägenheter på Solgården. 

Ekonomiskt perspektiv 

1. Säkrade hyresintäkter på Solgården. 
2. Minskade förlorade hyresintäkter för verksamheten ca 50 % av lägenheterna har inte varit 

uthyrda på avd. Rosen under 2017. 
3. Besparing av Omsorgspersonal ca 3milj kan ske om inte behovet av demensplatser ökar så 

att avdelning 5 på Håvestensgården behöver starta upp sin verksamhet. I övrigt bör en 
kommunövergripande bemanningsenhet och införandet av heltidsprojektet bidra till 
motsvarande minskning av personalkostnader. 

Medborgarperspektiv 

1. Möjligheten till kvarboendet i närområdet minskar. 
2. Ökad och inriktning av kvalitativ verksamhet när det gäller Demenssjuka ökar. 
3. Stor närhet till Tandläkare och Vårdcentral 
4. Större möjlighet till Sociala naturliga spontana möten för alla målgrupper. 
5. Möjlighet att skapa Sociala träffpunkter. 
6. Större möjlighet till samvaro vid måltider och aktivitet. 
7. Större möjlighet att tillgodose kommuninnevånares behov av Trygghetslägenheter. 
8. Slipper att förflyttas vid läkar- och tandläkarbesök. 
9. Ökade möjligheter för frivillorganisationer att kunna nyttja Solgårdens lokaler. 

Anhörigperspektiv 

1. Ökad möjlighet att möta personer i samma situation. 
2. Möjlighet till att erhålla ökad kunskap från specialutbildad personal. 
3. Trygghet med närhet till Tandläkare och Vårdcentral 

Medarbetarperspektiv 

1.    Medarbetarna kan komma att få byta arbetsplats. 

2.   Direkt närhet till spetskompetens. 

3  Kollegialt kunskapsutbyte. 
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