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Inledning 

Flerårsstrategin för Alingsås kommun läggs fram för att vi ska kunna styra för att 
nå de resultat vi vill åstadkomma. I Alingsås kommun har vi utmaningar på flera 
olika områden, likasom i många andra kommuner. Vi har ett bättre utgångsläge 
än de flesta men för att lyckas måste vi ha fokus på målet och verkligen styra 
resurserna rätt. Vi måste tänka hållbarhet i alla strategiska beslut. 
 
Det tycker vi att denna flerårsstrategi gör. Den har tydliga inslag av hållbara 
framtidslösningar som är ibland små men nödvändiga steg för att klara 
utmaningarna vi står inför. De satsningar vi gör är i första hand på barnen och 
skolan samt klimatet och miljön.  
 
Miljöpartiet de gröna har fokus på alla tre aspekterna av hållbarhet; ekonomisk 
såväl som social och ekologisk. Vi har därför tre viktiga prioriteringar: Barnen 
och skolan, satsningar på att klara klimatmålet samt en god ekonomisk 
hushållning. Budgeten är disponerad utifrån dessa tre huvudområden för att 
tydliggöra att avvägningen mellan de tre är viktig och balanserad i förslaget. Det 
är en stark budget som innebär en ordentlig satsning på framtiden.  
 
Därför yrkar vi: 
 

- Att kommunfullmäktige antar Miljöpartiet de grönas flerårsstrategi för 
2014-2016 

 
 
 
För Miljöpartiet de gröna i Alingsås 

 
 
 
 
Janine Alm Ericson                Lena Klevenås                   Emma Liljewall                    
 
 
 
 
Britt-Marie Kuylenstierna                            Tomas Hurtig 
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En kommun med social hållbarhet 

 

Inledning 

För att klara framtidens utmaningar krävs större insatser inom den sociala 
dimensionen. Vi måste satsa på barnen och skolan, bättre psykiskt och fysiskt 
förebyggande arbete och med större fokus på jämlikhet och jämställdhet. För att 
klara skolan behöver fler barn mer hjälp idag än tidigare. Det ställer krav på 
samverkan och mod att pröva nya idéer. 
 
Skolan 

Förskolan, grundskolan och fritidsverksamheten lider idag av allt för stora 
barngrupper. De pedagoger som arbetar i verksamheten gör ett fantastiskt arbete 
men räcker inte alltid till när resurser ständigt saknas. Det vill vi ändra på. Denna 
strategi är ett steg i rätt riktning för en bättre framtid för skolan och dess elever 
och lärare.  
 
Den nya skollagen säger att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Det är 
en pedagogisk resurs som enligt den vetenskapliga forskningen leder till bättre 
måluppfyllelse för eleverna. Självklart ska de bemannas med kompetent personal 
med relevant utbildning. Som en början vill vi ha en skolbibliotekarie på varje 
högstadieskola och satsar därför 1,5 miljoner på det. 
 
Det finns ett mycket tydligt samband mellan att ha klarat gymnasiet och 
möjligheten att få ett jobb. Därför är det avgörande att fler klarar gymnasiet med 
godkända betyg. Det ger jobb och jobb ger självförtroende och framtidshopp. 
Något vi är skyldiga våra ungdomar. 
 
Vår målsättning är att alla elever ska klara skolan och få möjlighet att utvecklas 
enligt sina individuella förutsättningar. Det gör vi bäst genom att se att lärarna är 
skolans viktigaste resurs och ge dem en bra arbetsmiljö och fungerande verktyg 
att använda. 
 
Efter avslutad skolgång är det ändå inte alla som får ett jobb. Ibland är 
kopplingen till arbetsmarknaden låg och ungdomar saknar i många fall kontakter. 
Här spelar sommarjobben en stor roll för att öka kontaktytorna. Därför lägger vi 
extra pengar för att möjliggöra att fler får sommarjobb än vad som är fallet idag.  
 
Folkhälsa och välmående 

Folkhälsa är ett område som är eftersatt men har stor påverkan på både 
individens vardag och samhället i stort. Både den psykiska och fysiska hälsan 
behöver stärkas och det måste till insatser på flera olika områden samtidigt. De 
pengar som satsas från region och kommun är viktiga men måste också satsas på 
rätt saker där det förebyggande arbetet är avgörande för resultatet på lång sikt.  
 
Föreningsbidragen är viktiga för att möjliggöra människors aktivitet och livslånga 
lärande. Utredningen som gjorts gällande bidragens utformning har nu skickats 
tillbaka på grund av oväntade effekter i förslagets nuvarande form. Det tycker vi 
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är bra då det är olyckligt att likställa bildningsförbunden och andra föreningar.  
 
Kulturen är en avgörande faktor för ett samhälles utvecklingspotential. Att ha 
öppna platser där kultur skapas och konsumeras i olika forum är därför en 
framtidsfråga. I Alingsås kommun har muséet varit ett sorgebarn, vilket vi länge 
försökt ändra på. Nu kommer det till stånd genom att själva byggnaden öppnar 
för utställningar igen och att vi tar omhand de samlingar som så länge farit illa.  
 
 
 
Miljöpartiet de gröna föreslår därför: 
 

• Mer ekonomiska resurser till skolan för ökad lärartäthet och mindre 
barngrupper. Vi vill anställa skolbibliotekarier och fler kuratorer. En del 
går till fortsatt satsning på höjda lärarlöner för att stärka kompetensen 
och tillgången på lärare. 

• Mer ekonomiska resurser till förebyggande arbete med en social 
investeringsfond som ett av flera verktyg där man kan prova nya former 
av samverkan. (Se AFA-pengar) 

• Att det görs barnkonsekvensanalyser vid alla större beslut. Inte minst 
förändringar inom skolan. 

• Att en utredning görs av 1-1 satsningen för att se att det ger förväntat 
resultatet på elevernas utveckling. 

• Ett riktat tillskott för busstransport vid elevers skolutflykter och 
studiebesök med skolan 

• En genusgenomlysning av föreningsbidragen 
 
 
 
Satsningar i siffror:  

 

2014 2015 2016 

SN: Föreningsbidrag & sommarjobb 2,5 2,6 2,7 

UN: Höjda lärarlöner 1,0 1,0 1,1 

BUN: Förbättringar se ovan 36,0 37,1 38,2 

KFN: Höjda hyror 1,5 1,5 1,6 

KS: Tillgänglighetsanpassningar 0,0 0,5 0,5 

KFN: Flytt samlingar 1,00 1,00 

 KS: E-samhället   2,0 2,0 

 
 
Mål och indikatorer som i första hand belyser de sociala aspekterna. Förslagen 
från Miljöpartiet är skrivna i kursiv stil.  
 

1. I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande 

• Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen skall 
förbättras 

• Medborgarnas upplevda nöjdhet av Alingsås som kommun att leva i skall 
öka 
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• Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan skall öka 
• Befolkningsmängden skall öka 
• Nolltolerans mot barnfattigdom, mobbing och våld i nära relationer 
• Antal besök på våra moderna mötesplatser ska öka 

 
2. I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och 

företagande 

• Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna skall förbättras 
• Antalet nystartade/nyetablerade företag skall bli fler 
• Kommunens näringslivsranking skall förbättras 
• Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index skall förbättras 
• Självförsörjningsgraden skall öka 
• Nyanställningar (netto) inom både kommunen och det privata 

näringslivet ska öka 
 

3. I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter  

• Medborgarnas upplevelse av att hitta bra boende i kommunen förbättras 
• Medborgarnas upplevelse av att Alingsås kommun erbjuder bra utbud av 

olika boendeformer förbättras 
• Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseform och storlek skall bli 

fler 
• Antalet hemlösa ska minska 

 
4. I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet 

och tillgänglighet 

• Medborgarnas grad av nöjdhet avseende bemötande och tillgänglighet i 
kommunen skall förbättras 

• Företagarnas upplevelse av tillgänglighet, totalt sett, skall öka 
• Nöjd-medarbetar-index skall höjas 
• Öppettider på bibliotek, museer mm ska öka 

 
5. I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens 

behov 

• I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov 
• Nöjd-kund-index inom äldreboenden skall höjas 
• Kulturutbudet för äldre ska öka 

 
6. I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk 

framtid 

• Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola skall förbättras 
• Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning skall öka 
• Andelen elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan skall öka och att man 

också når kunskapsmålen 
• Andelen gymnasieelever med fullständiga slutbetyg inom 4 år skall öka 
• Pojkars skolresultat ska höjas 
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7. I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur, idrotts- 

och föreningsliv 

• Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud skall 
förbättras 

• Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar skall förbättras 

• Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet skall 
förbättras 

• Kulturinsatser för barn och unga ska öka 
• Antal medlemmar i idrottsföreningar ska öka 

 
8. I Alingsås känner sig invånarna delaktiga och 
demokratin utvecklas  

• Fler medborgardialoger ska hållas 
 
 
9. I Alingsås arbetar vi aktivt med förebyggande åtgärder 
och folkhälsa 

• Depressioner bland äldre ska minska 
• Psykisk ohälsa bland unga kvinnor ska minska 
• Segregationen ska minska 
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En kommun med ekologisk hållbarhet 

 
Inledning 
Sveriges utsläpp av växthusgaser måste minska kraftigt de kommande åren om vi 
ska klara EU:s klimatmål till 2050 som innebär en minskning med 80-95%. Alla 
utsläpp sker lokalt och därför är kommunernas arbete med klimatfrågan 
avgörande. Även i Alingsås måste vi börja ta klimatet och miljön på allvar även i 
den kommunala planeringen.  
 
100 % förnybart 
Vi måste få ned användningen av växthusgaser och satsa på 100 % förnybara 
energikällor samtidigt som vi minskar vår användning av giftiga och 
hormonstörande ämnen i mat, leksaker och verktyg. Att fortsätta stötta 
Passivhuscentrum i sin omvandling till ett modernt verktyg för miljöanpassat 
byggande är en viktig del i energiomställningen.  
 
Välja till och välja bort 
Vi måste satsa pengar på den hållbara infrastruktur som gör plats för andra 
transportsätt än bilen, där det är möjligt. En fortsatt satsning på kollektivtrafiken 
omställning samt mer cykelbanor är ganska enkla lösningar. Att ställa om hela 
transportsektorn tar längre tid och är svårt för en kommun att göra ensamt men 
vi måste hålla liv i frågan och göra noggranna val inför varje infrastrukturbeslut. 
 
Upphandling 
Ett viktigt verktyg för kommunens hållbarhetarbete är upphandlingen av varor 
och tjänster. Kommunen måste arbeta mer aktivt med upphandlingsfrågorna så 
att vi använder oss av vår konsumentmakt. Det är idag möjligt att handla 
lokalproducerat, etiskt och ekologiskt om vi bara vill. Det är kunskap, erfarenhet 
och visioner som saknas. Ett aktivt arbete med upphandling kan också hjälpa till 
att stötta det lokala näringslivet och utvecklingen på olika sätt. 
 
 
För ett godtagbart ekologiskt resultat i flerårsstrategin föreslår Miljöpartiet 
därför: 
 

• Fortsatta satsningar på cykelvägar 
• Fortsatt stöd till Passivhuscentrum  
• Nej till Norra Länken. Den satsningen går tvärt emot målet om minskat 

bilåkande och får oss istället att backa in i framtiden  
• Införa en klimatkompenserande resepolicy i kommunen 
• Fortsatt satsning på Framtidsveckan 
• Låta kommunledningen gå på strategisk workshop hos till exempel 

Ekocentrum där syftet är att underlätta ekologiska val i beslutsprocessen 
• Att kommunens samtliga förskolor ska miljödiplomeras som ett led i att 

dessa görs fria från miljögifter  
• Utreda kostnaden för ett kommunalt bidrag för uppförandet av solceller 

på egna tak 
• Låta kommuninvånare sälja el till Alingsås Energi genom så kallad 

nettodebitering 
• Sätta målet 100 % förnybart i kommunen och en plan med delmål för att 

nå dit  
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Satsningar i siffror: 

 

2014 2015 2016 

KS: Samhällsbyggnad & näringsliv 2,0 2,1 2,1 

KS: Kollektivtrafiksatsningar 3,0 3,1 3,2 

KS: Satsning på Passivhuscentrum  1,5 0,0 0,0 

 
 
Mål och indikatorer som i första hand belyser de ekologiska aspekterna. De 
förslag som skiljer vårt förslag från den styrande Alliansens är skrivna i kursiv 
stil.  
 
 

1. I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt 

• Medborgarnas upplevelse av tillgång till olika typer av kommunikationer i 
kommunen skall förbättras 

• Skattekraften i förhållande till riksgenomsnittet* ska höjas 
• Antalet meter gång- och cykelvägar skall öka 
• Mer gods på tåg 
• Antal resor i kollektivtrafiken ska öka 
• Antalet km cykelväg i kommunen ska öka 

 
2. I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt 

hållbar utveckling 

• Luftföroreningarna skall minska 
• Vattenföroreningarna skall minska 
• Antalet resor med kollektivtrafiken skall öka 
• Mer aktivt miljöarbete 
• Antal ha skyddad mark ska öka 
• Den totala mängden avfall ska minska 
• Upphandlingen av varor ock tjänster till kommunens verksamheter ska i 

ökande grad bidra till en ekologisk och social hållbarhet 
• Antal livsmedelsproducenter i kommunen ska öka 

 
 

3. I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom 

energieffektiv omställning 

 
• Andel förnybar energi till av kommunen ägda bostäder och lokaler skall 

öka. 
• Andelen kommunala fordon som är miljöbilar skall öka. 
• Energianvändning i kommunalägda fastigheter skall minska. (kWh/m2) 

2011 o 2012 
• Antal småskaliga elproducenter som säljer till nätet ska öka 
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En kommun med ekonomisk hållbarhet 

 
Inledning 
Att ha pengar är en av förutsättningarna för att klara alla åtaganden i välfärden. 
Därför är det av stor vikt att vi för en bra ekonomisk politik som ger utrymme 
även för framtida satsningar. En ekonomisk vinst är aldrig ett självändamål i en 
kommun. Pengarna ska användas till verksamhet. Ett visst överskott behövs för 
att klara våra investeringar utan att behöva låna.  
 
De huvudsakliga intäkterna till kommunen är statsbidrag och kommunalskatt. 
Regeringens fortsatta prioriteringar av skattesänkningar blir allt mer 
problematiskt då de långsiktigt urholkar möjligheterna att finansiera välfärden.  
 
Inkomstförstärkningar 
Vi i Miljöpartiet vill införa parkeringsavgifter i hela stadskärnan. Det är en avgift 
som arbetar på två håll. Dels ger det 4 miljoner årligen som vi kan använda för 
tekniska nämndens investeringar, dels styr det bilarna till ytterområdena för 
minskad biltrafik i staden.  
 
Vi minskar också investeringsramen med 20 miljoner kr 2014 och 2015. Det 
sänker driftskostnaderna med 2 miljoner som man kan omfördela till Barn- och 
ungdomsnämnden.  
 
AFA gör en beräkning om en utbetalning av premier även för år 2014. Summan är 
på ca 15 miljoner. Dessa pengar är av engångskaraktär och kan därför inte 
användas till drift. Vi kan däremot använda dem till att finansiera delar av våra 
investeringar under 2014 eller låta dem ligga som en buffert för att säkra ett 
hållbart ekonomiskt resultat. 
 
Uppräkning 
Uppräkningen i budgeten är 2 %. Det bedömer vi vara en resonabel nivå när 
konsumentprisindex väntas höjas med 1,7 % och löner med mellan 2,2 % och 2,7 
%. Uppräkning av lärarlönerna ingår då inte för det ligger med i den ökade ramen 
för Barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Detta är en budget i balans och som finansierar våra investeringar. Miljöpartiet 
gör expansiva satsningar på 44,1 miljoner. Efter inkomstförstärkningar på 6 
miljoner ger det ett resultat på 32 miljoner inklusive fastighetsförsäljningar. Vid 
en investeringsnivå på 80 miljoner för 2014 behöver vi ett resultat på 31 miljoner 
för att själva kunna finansiera våra investeringar.  
 
Mål och indikatorer som i första hand belyser de ekonomiska aspekterna. De 
förslag som skiljer vårt förslag från den styrande Alliansens är skrivna i kursiv 
stil.  
 

1. I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på 

effektiv resursanvändning 

 
• Nettokostnaderna skall inte öka snabbare än summan av skatteintäkter 

och statsbidrag 
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• Ekonomiskt resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och 
statsbidrag 

• Kvalitén i relation till redovisad kostnad skall öka 
• Sökta och beviljade i EU-projektmedel ska öka 
• Kapitalförvaltningen ska förbättras genom effektivare hantering och 

kännetecknas av högre etik 
 

Resultatbudget  0 0 0 

  2014 2015 2016 

Verksamhetens intäkter - kostnader* -1 841 -1 887 -1 974 

Avskrivningar -49 -53 -55 

Verksamhetens nettokostnader -1 890 -1 940 -2 029 

  

  

  

Skatteintäkter 1 586 1 657 1 745 

Generella statsbidrag och utjämning 356 356 358 

Finansnetto 18 15 15 

Resultat före extraordinära poster 70 88 89 

  

  

  

Extraordinära intäkter 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 

Årets resultat 70 88 89 

Årets resultat, exklusive fastighetsförsäljn. 60 80 87 

    SN: Föreningsbidrag & sommarjobb 2,5 2,6 2,7 

UN: Höjda lärarlöner 1,0 1,0 1,1 

BUN: Förbättringar 36,0 37,1 38,2 

TN: budgettekniskt & besparingar entreprenad -2,9 -3,0 -3,1 

KFN: Höjda hyror 1,5 1,5 1,6 

KS: Samhällsbyggnad & näringsliv 2,0 2,1 2,1 

KS: Kollektivtrafiksatsningar 3,0 3,1 3,2 

KS: ABAR-medel minskas -1,5 -1,5 -1,6 

KS: Tillgänglighetsanpassningar 0,0 0,5 0,5 

MP:s ramhöjande satsningar 41,6 43,3 44,6 

    KFN: Flytt samlingar 1,00 1,00   

KS: E-samhället 

 

2,0 2,0 

KS: Satsning på Passivhuscentrum  1,5 0,0 0,0 

MP:s Tillfällig ramjusteringar 2,5 3,0 2,0 

    Summa total satsning 44,1 46,3 46,6 

Intäkter via P-avgifter & minskad drift på investeringar 6,00 6,00 6,00 

Beräknat resultat, exklusive fastighetsförsäljning  22,0 39,7 46,4 

Beräknat resultat, inklusive fastighetsförsäljning 32,0 47,7 48,4 

 


