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Sektor service
Diarienummer:SERN.2021.53
Datum: 2021-11-09
Sektorchef Rickard Tassini
Servicenämnden

Nämndplan med budget för service 2022

Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att godkänna förslag till nämndplan för 2022

Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Sektorn bedömer att uppdrag ska kunna genomföras och mål uppnås utifrån föreslagen
nämndplan.
Den beslutade målbilden med tillhörande aktivitetsplan fortsätter att styra sektorns strategiska
utveckling. De tre områden som fortsatt är prioriterade i målbilden är: servicekulturen,
processer/dokumenthantering samt styrning och ledning.
En fortsatt utveckling av dialog med kunderna och övriga sektorer är nödvändig för att öka
förståelsen för varandra och att förväntningarna ska vara rimliga och på samma nivå.
Ekonomiskt finns det utmaningar för 2022. Verksamhetsåret 2021 är svårbedömt utifrån alla
ekonomiska konsekvenser med anledning av pandemin som påverkade det ekonomiska
resultatet positivt. Ett antal risker noteras:
- Om fler önskar gå upp på heltid - hur klara av att få ökningen kostnadsneutral?
- Osäkerhet i kostens budget då det uppdagades en felaktighet i beräkningen av
kommunbidrag för 2021, samt den prisökning av livsmedel som under 2021 överstigit index.
- Om tilldelade medel för volymökningar inte är tillräckliga utifrån behov av ökade kostnader
när verksamheten behöver växa.

Rickard Tassini

Sektorchef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-11-09
Nämndplan för service 2022

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
För kännedom:

Övriga nämnder

Ärendet
Inför varje nytt verksamhets- och budgetår skall nämnden fatta beslut om nämndplan och
budget. Planen ska vara styrande för den verksamhet sektorn bedriver utifrån beslutade
budgetramar och hantering av de mål och uppdrag som beskrivs.
Sektorn har utifrån respektive målområde i kommunfullmäktiges beslutade nämndplan för
kommunen 2022 värderat de olika målen och formulerat förslag till uppdrag och mål från
nämnden till sektorn med utgångspunkt från det som har störst koppling och relevans till
nämndens uppdrag/reglemente. Inom övriga mål och fokusområden förutsätts att sektorn ska
kunna bidra utifrån befintliga resurser och behov.
Ekonomisk bedömning
I budgetramarna för 2022 är servicenämnden tilldelad kommunbidrag för lokalvård,
kostverksamheten, viss IT-verksamhet samt servicesektorns övergripande verksamheter. Nytt
är lokalvården som fram till och med 2021 har interndebiterat verksamheten från berörda
nämnder. Reglering har skett genom att kommunbidrag minskat för respektive nämnd utifrån
hur mycket de hade blivit debiterade för dessa tjänster 2022 om köp/sälj för dessa delar
fortsatt vara kvar. Denna förändring är i stort sett ett nollsummespel d v s att det som är
reglerat i minskad ram för respektive nämnd och tilldelat servicenämnden är lika med den
kostnad som nämnderna i annat fall skulle blivit interndebiterade.
För övrigt är den stora förändringen jämfört med 2021 års budget att större delen av
sparbetinget är borta samt att nämnden numera får tomställda lokaler som kommunbidrag i
stället för att det tidigare ingått i internhyran. Då den kostnaden i första hand drivs utifrån
övriga sektorers eventuella uppsägningar av lokaler och därmed är svår för sektorn att
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212000-1439
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0303-70 30 00
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påverka ska den särredovisas i uppföljningar och prognoser.
Verksamheterna har i uppdrag att under året inom sin tilldelade budgetram arbeta för att
tillskapa ett utrymme motsvarande 1-1,5 % av sina bruttokostnader för att på så sätt inför
2023 om möjligt kunna ge förutsättningar för centrala utvecklingsmedel och oförutsedda
kostnader. Det är inte inarbetat i budget eftersom referensåren 2020 och 2021 är så osäkra
med anledning av pandemieffekterna.
Noterade riskområden utifrån budget 2022 är följande:
- Om fler önskar gå upp på heltid - hur klara av att få ökningen kostnadsneutral
- Osäkerhet i kostens budget då det uppdagades en felaktighet i beräkningen av
kommunbidrag för 2021, samt prisökning av livsmedel som under 2021 överstigit index.
- Om tilldelade medel för volymökningar inte är tillräckliga utifrån behov av ökade kostnader
när verksamheten behöver växa.
Under 2022 kommer IT-enhetens nuvarande finansieringsmodell att utredas och eventuellt
revideras till kommunbidrag inför 2023. Om möjligt kommer också vaktmästeri och fordon
utredas under 2022.
Invånarperspektiv
Vid genomförandet av nämndplanen säkerställs att sektorn beaktar konsekvenser för
kommuninvånarna.
Hållbarhetsperspektivet
Vid genomförandet av ett antal av uppdragen i nämndplanen ingår hållbarhet som en natutlig
del.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Förhandlad enligt MBL 2021-11-10.
Beslutets genomförande
När nämnden fattat beslut om nämndplan och budget för 2022 kommer sektorn att lägga en
detaljbudget för respektive enhet samt fördela ansvar för uppdrag och mål, för att högsta
möjliga måluppfyllelse ska uppnås under året.
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Förvaltningens bedömning
Sektorn bedömer att uppdrag ska kunna genomföras och mål uppnås utifrån föreslagen
nämndplan.
Ekonomiskt finns det utmaningar för 2022. Verksamhetsåret 2021 är svårbedömt utifrån alla
ekonomiska konsekvenser med anledning av pandemin som påverkade det ekonomiska
resultatet positivt. Ett antal risker noteras:
- Om fler önskar gå upp på heltid - hur klara av att få ökningen kostnadsneutral?
- Osäkerhet i kostens budget då det uppdagades en felaktighet i beräkningen av
kommunbidrag för 2021, samt den prisökning av livsmedel som under 2021 överstigit index.
- Om tilldelade medel för volymökningar inte är tillräckliga utifrån behov av ökade kostnader
när verksamheten behöver växa.
Det innebär att det ekonomiska resultatet måste följas nogsamt under första delen av 2022 för
att kunna sammanfatta läget inför arbetet med budget för 2023.
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1 Nämndens uppdrag
Nämndens uppdrag är beskrivet i reglementet, senast uppdaterat 2020-09-07. Nedan är en sammanfattad version
av reglementet.
Sektorns övergripande målformulering är: ”Genom positivt bemötande, effektiv service och stolta medarbetare
underlättar vi för Ale kommun”.
Förvaltningens egendom
Servicenämnden ansvar för kommunens byggnader och tillhörande anläggningar.
Ansvaret för byggnader och anläggningar som är kommunägda innebär att nämnden har förvaltningsansvaret för
egendomen.
Lokalförsörjning
Servicenämnden ansvarar för kommunens lokalförsörjning. Servicenämnden ska efter samråd med övriga nämnder upprätta lokalförsörjningsplan för kommunens myndigheters behov av lokaler och bostäder på kort och lång
sikt.
Internpost
Servicenämnden ansvarar för kommunens in- och utgående post samt post mellan kommunala enheter. Ansvaret
omfattar inte digital post.
Kommungemensam IT-verksamhet
Servicenämnden ansvarar för kommungemensam IT-verksamhet förutom det som kommunstyrelsen ansvarar
för som är övergripande och samordnande digital verksamhetsutveckling samt vid behov prioritering av sådan
verksamhet.
Övrig internservice
Servicenämnden får bedriva verksamheter bestående av service till kommunens myndigheter, såsom lokalvård,
kostverksamhet, vaktmästeritjänster och allmän verksamhetsservice samt tillhandahållande av fordon för kommunens behov.
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2 Sammanfattning
Sektorn har under 2020 och 2021 omorganiserats och i samband med det också tagit över ansvaret för kommunens IT-verksamhet och samordnat ansvar för kommunens fordonsflotta. Den nya organisationsstrukturen
skapar en stabilitet för framtida utmaningar. Arbetet med att hitta nya effektiviseringsvinster inom hela sektorn
behöver fortsätta under 2022.
En målbild med tillhörande aktivitetsplan är framtagen för att strukturerat jobba med verksamhetens strategiska
utveckling. Tre större områden är prioriterade i målbilden: servicekulturen, processer/dokumenthantering samt
styrning och ledning.
Dialog med kunderna är avgörande för förståelse mellan parterna och att förväntningarna på varandra är rimliga
och på samma nivå från bägge parter. Återkoppling till och delaktighet med sektorns kunder är därför viktig och
behöver utvecklas. Arbetet med kommunikation i det dagliga arbetet fortsätter. Inom detta område är det särskilt
betydelsefullt att sektorerna går hand i hand och utvecklar former för dialog på alla nivåer som gör att berörda
medarbetare nås på bästa sätt. Verksamhetens regelbundna dialogträffar på olika nivåer, där servicenivå, måluppfyllelse samt övriga överenskommelser diskuteras, är ett led i att utveckla detta arbete.
Tjänstebeskrivningar och gränsdragningslista för lokaler är en viktig del för att kärnverksamheterna ska veta vad
de kan förvänta sig för service från sektorn inom de olika områdena. Det ställs höga krav på samordning mellan
sektorns verksamheter för att bidra till samordningsvinster och effektiviseringar i det dagliga arbetet.
Ekonomiskt finns det utmaningar för 2022. Verksamhetsåret 2021 är svårbedömt utifrån alla ekonomiska konsekvenser med anledning av pandemin som påverkade det ekonomiska resultatet positivt. Noterade risker är följande:
- Om fler önskar gå upp på heltid - hur klara av att få ökningen kostnadsneutral
- Osäkerhet i kostens budget då det uppdagades en felaktighet i beräkningen av kommunbidrag för 2021, samt
den prisökning av livsmedel som under 2021 överstigit index.
- Om tilldelade medel för volymökningar inte är tillräckliga utifrån behov av ökade kostnader när verksamheten
behöver växa.
I denna nämndplan har servicenämnden koncentrerat sig till de delar av kommunens plan som mest berör sektor
service och utifrån det formulerat uppdrag och mål till sektorn.
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3 Visionen - Lätt att leva
I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till
Göteborgs storstadspuls är en tillgång.
Visionen är Lätt att leva. Med detta menar vi att vi:
- antar utmaningar med lust och energi
- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag
- förädlar våra tjänster och service
- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet
Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna
livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som hjälpmedel på resan mot år
2023 har politiken tagit fram denna verksamhetsplan som pekar ut vilka områden vi ska fokusera på och vad vi
behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning och säkerställer att vi gör rätt saker för aleborna.
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4 Strategiska målsättningar
Nämnden har inom respektive målområde i fullmäktiges beslutade verksamhetsplan för 2022 värderat inriktningstexterna och utifrån det formulerat uppdrag och mål till sektorn från det som har störst koppling och relevans till nämndens uppdrag/reglemente. För övrigt bidrar nämnden och därmed sektorn till kommunens utvecklingsarbete med resurser utifrån behov.

4.1 Kunskap och utbildning
Beskrivning
Inom ramen för God utbildning för alla görs ett avgörande arbete mot social hållbarhet. Att bli behörig till gymnasiet är för varje individ ett avgörande steg för framtiden. Alla skolformernas mål är att nå så långt som möjligt i
varje barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Att utbilda för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär
att bygga en god grund med kunskap, bildning och innovation. Vi behöver säkerställa en inkluderande och jämlik
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. En viktig del är personaltätheten som framförallt i
förskolan länge varit låg och behöver bli bättre genom implementation av framtagen strategi och utökade resurser.
Genom att i redan unga år skapa förståelse för hållbarhet får unga med sig och kan sprida denna kunskap framåt
i hela livet, Detta görs genom att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. Därför behöver det arbetet intensifieras och belysas inom såväl som utanför skolan. En utbildning för hållbar utveckling innebär att alla människor har rätt till kunskaper om förhållandena, och få möjlighet att delta i beslut om vår gemensamma framtid.
Skolan har ett viktigt uppdrag i att motverka att negativa kulturer får fäste och är en viktig aktör i att tidigt fånga
upp barn och ungdomar som på olika sätt far, eller riskerar att fara illa.

4.1.1 Uppdrag: Hitta fler liknande projekt i dialog med sektor utbildning där
sektor service kan bidra och delta utifrån sektorns uppdrag och kompetenser.
4.1.2 Uppdrag: Slutför påbörjat pilotprojekt i samarbete mellan kost och förskola eller skola där man tillsammans jobbar för att öka barns och ungdomars kunskap om hållbar utveckling.

4.2 Sysselsättning, arbete och företagsamhet
Beskrivning
Vår kommun har fantastiska förutsättningar till tillväxt under lång tid om vi tar hänsyn till att vi ska växa med alla
tre hållbarhetsperspektiven samtidigt. Vår bedömning är att befolkningstillväxten ska stabiliseras på minst 1,5 %
för att vi ska klara uppdraget att leverera service och tjänster med bibehållen kvalitet.
Näringslivet bidrar till arbetstillfällen och därmed välbehövliga skatteintäkter som är en viktig del i att kunna ha
en skola, en omsorg och en kommunservice med hög kvalité. Kommunen ska arbeta för att tillhandahålla verksamhetsmark i olika stadier, från råmark till byggklara fastigheter där all infrastruktur är färdig så att det går
snabbt från köp till etablering. Vi behöver fortsätta arbetet med att förbättra näringslivsklimatet för såväl stora
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som små företag, nyetableringar och redan befintliga företag. Detta påverkar hur många som väljer att både driva
och starta företag samt hur attraktiva vi är för företag att flytta sin verksamhet till vår kommun.
Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt, gamla yrken kommer att försvinna och nya etableras. För att våra invånare ska klara övergången är det viktigt att vi skapar förutsättningar för detta. Det kommer bli aktuellt med
utbildning i olika former flera gånger under ett arbetsliv. Komvux, universitet och högskolor är aktörer som vi
måste utveckla samarbetet med, men även andra alternativ för folkbildning ska övervägas för att våra invånare
ska vara anställningsbara.
Arbete är en viktig del av integrationen och här måste vi utmana våra egna system med tex SFI i kombination
med starta-eget utbildningar eller arbetsplatsförlagd praktik. Men det kan också vara det omvända då flera företag
i kommunen i dag utbildar personal i svenska, i detta arbete kan kommunen bidra med kompetens. Att gå från
ett beroende av bidrag till egen försörjning är av vikt inte minst för den enskilda människan, och dennes anhöriga. Extra resurser och nytänkande behövs för att hjälpa dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden.
Möjligheten till självförsörjning är av betydelse för individens möjlighet att forma samhället och sitt eget liv.

4.2.1 Uppdrag: Sektorns verksamheter ska i dialog med socialtjänsten se
över möjligheten att ta emot praktikanter eller liknande.
Förtydligande
Inled också dialog med socialtjänsten utifrån ett nytänkande och försök skapa idéer och möjligheter inom ramen
för sektorns verksamheter för att hjälpa dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden.

4.3 Hållbart samhällsbyggande
Beskrivning
Hur vi bygger våra samhällen är en fråga som förändras över tid och utmaningen för oss är att försöka blicka in i
framtiden och skapa det som är hållbart på lång sikt. Något som alltid är av vikt är dock att de företag och privatpersoner som är i kontakt med kommunen får en god service med hög kvalitét. Vidare vill vi att samhällsbygget
sker med hänsyn till vad som är hållbart såväl ekonomiskt, som socialt och ekologiskt. Som offentlig aktör bör vi
vara den som går före och visar vägen i utvecklingen när vi planerar nya och befintliga samhällen, hur vi upphandlar och väljer varor och tjänster och hur vi samarbetar med näringsliv och invånare. Ett led i att vara ett föredöme är att öka vår egen medvetenhet kring organisationens konsumtionsbaserade utsläpp och hitta strategier
för att minska dessa.
När vi planerar våra samhällen, i tätorterna så väl som på landsbygden, måste vi till exempelvis skapa förutsättningar för en blandning av upplåtelseformer, att service kan etableras och att hänsyn tas till brukningsvärd jordbruksmark, grönområden bör bevaras, utvecklas eller skapas.
Ale kommun vill vara en kommun som kan erbjuda många olika typer av boenden som också är anpassade för
människor i olika skeden i livet. Vi vill se byggnation som fyller mer än ett syfte, skolor i kombination med bostäder, förskola och särskilda boenden i anslutning till varandra, så kallad tredimensionell fastighetsbildning kan vara
en lösning för att uppnå detta. Fastigheter skulle även kunna fylla mer än ett syfte under sin livslängd, samt under
dygnets alla timmar. Ett fokus som är viktigt för att skapa en social hållbarhet är att öka känslan av trygghet i
våra samhällen.
Det är viktigt att vi i skapandet och utvecklingen av samhället ser till alla människors möjlighet att kunna röra sig
fritt genom tillgång till trygga gång och cykelvägar. En viktig del i ett hållbart samhälle är att skapa förutsättningar
till att genomföra resor och förflyttningar på fler sätt än med bil.
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4.3.1 Uppdrag: Utred möjligheten till samordnad varudistribution i kommunen
som bland annat ska möjliggöra för små lokala producenter att leverera till kommunen.
4.3.2 Uppdrag: Utveckla i möjligaste mån ekosystemtjänster i byggnationsuppdrag, såväl inom underhåll, reparationer som i nybyggnation.
4.3.3 Uppdrag: I dialog med sektor samhällsbyggnad och fastighetsägare
ska möjligheter till 3D fastighetsbildning eller byggnation på andra sätt
som fyller mer än ett syfte utredas.
Förtydligande
I ny- och ombyggnation ska förutsättningar för föreningars möjlighet till samnyttjande av kommunens lokaler
finnas med i planeringen kopplat till tillgänglighet, lås, larm m.m.

4.3.4 Uppdrag: Fortsätt utveckla servicekulturen enligt plan i målbilden
4.3.5 Uppdrag: Driv och/eller var delaktig i olika projekt som alla syftar till att
minska avfall och utsläpp.
Förtydligande
Detta ska bland annat ske genom att minska matsvinnet och arbeta för att minska klimatpåverkan av maten som
köps in, tillagas och serveras. Sektorn ska också utifrån ansvar för kommunens gemensamma fordonshantering
vara drivande i att minska CO2-utsläppen från kommunens bilflotta. Arbetet med att minska avfallshanteringen i
kommunens verksamheter totalt ska också fortsätta.

4.3.6 Uppdrag: Arbeta fram en strategi för hur utemiljön runt kommunens
verksamhetsbyggnader (förskola, skola, särskilda boenden) ska utvecklas både i befintliga anläggningar som vid nybyggnation.

4.4 Ett Ale
Beskrivning
Vi vill ha ett Ale, vilket kräver att alla delar av vår organisation samverkar och arbetar tillsammans för att skapa
ett så stort mervärde som möjligt för kommunen som helhet liksom för den enskilde invånaren. Vi behöver se
samverkan mellan enheter och sektorer som en självklarhet och som en förutsättning för att genomföra visionen,
lätt att leva i Ale. Ökat samarbete ska ske där det behövs mellan alla tänkbara instanser i våra olika verksamheter
och avdelningar men även exempelvis med föreningar, primärvård, polis, näringsliv och invånare. Det kommer
behövas olika former, forum och verktyg för att möjliggöra bättre kontaktytor för att kontinuerligt skapa rätt förutsättningar för samarbete. Detta leder till “Ett Ale” där vi arbetar för bättre kommunikation, information och
service för alla människor. En del i arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för en stark kommun är att
kontinuerligt se över kommunens organisation för att kunna arbeta effektivt och för att säkerställa att vi gör rätt
saker på rätt plats. En annan del i att kontinuerligt se över kommunens organisation är att utveckla kommunens
vision och värdegrundsarbete. Vår aktuella Vision och värdegrund tar sikte på år 2025 och ett arbete med att förnya den ska påbörjas under året.
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Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala utmaningar. Därför är digitaliseringen i Ale en viktig faktor för en hållbar
utveckling och att kommunen även på sikt skall klara att finansiera sina åtaganden. Digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter kring just hållbarhet, allt från smarta samhällen och att kunna använda resurser mer effektivt,
till digitala möten och att stödja undervisning i skolan. Det handlar bland annat om att ha tillgänglig data 365 dagar om året, ha en infrastruktur med bredband, wifi och öppna nät, att följa säkerhetsförordningar kopplat till
data och anpassa verksamhet efter ny dataskyddsförordning. I den mån det är juridiskt möjligt bör all kommunalt
skapad och insamlad data vara offentlig.

4.4.1 Uppdrag: Fortsätt utveckla och effektivisera sektorn enligt framtagen
målbild.
4.4.2 Uppdrag: Var drivande och medverka till utveckling av digitala verktyg
som bland annat skapar tillgänglighet dygnet runt.
4.4.3 Uppdrag: Medverka tillsammans med kommunstyrelsen till att offentliggöra så mycket kommunal data som möjligt.
4.4.4 Uppdrag: Sektorchef ska samordna arbetet i kommunen med att skapa
”Ett Ale”.

4.5 En arbetsgivare
Beskrivning
Tanken om ”Ett Ale” ska genomsyra personalpolitiken, vi är en organisation med ett gemensamt syfte. Vi ska
förvalta invånarnas skattepengar på bästa sätt och få så mycket nytta för dem som möjligt. Ett Ale syftar till att vi
delar varandras stolthet över att lyckas leverera bästa möjliga kärnverksamhet till dem vi är till för. För att vi ska
se oss som en organisation är jämlika förutsättningar och likabehandling avgörande. Vi ska vara transparenta i
alla processer och ska tex. kunna visa på anställnings- och lönekriterier. Rekryteringen av personal är mycket viktig och arbetet med rekryteringsprocessen ska stärkas. Rätt kompetens och person på rätt plats är en förutsättning för att verksamheterna ska nå sina mål.
Vi behöver vara nyfikna på nya yrkesroller för att lösa framtidens bemanningsutmaningar och redan nu inleda
arbetet med att identifiera dessa. Vi kommer att behöva vidareutbilda flera olika personalgrupper i denna förändring och ska därför agera då regionala eller statliga bidrag finns för detta. Den inslagna vägen med att byta styrmodell till en tillitsbaserad metod verkar gynnsam, vi är fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se
att kunskapen och stoltheten för kommunens olika verksamheter stärks. Trots att vi på intet sätt har nått hela
organisationen med denna förändring ännu så är det viktigt att vi inte glömmer bort invånarperspektivet. För att
tillitsbaserad styrning ska fungera till fullo måste vi också inkludera åsikterna från dem vi är till för.
I bland annat Sunt arbetslivs undersökning av friskfaktorer i arbetslivet samt under coronapandemin har det nära
och aktiva ledarskapet lyfts som väsentligt. Inom vissa verksamheter har första linjens chef stora arbetsgrupper
där möjligheten till närvarande ledarskap försvåras. Kommunen måste testa möjligheten till mindre personalgrupper för att skapa förutsättningar för att minska sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad
NME och NKI. Test ska följas upp för att bidra till kunskapsbaserad organisering.
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4.5.1 Uppdrag: Utveckla det påbörjade arbetet med kompetensförsörjningsanalys för att förebygga framtida bemanningsutmaningar.
4.5.2 Uppdrag: Utveckla nya möjligheter för att låta kommunens invånare påverka sektorns olika verksamheter.
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5 Basverksamhet
5.1 Beskrivning av basverksamhet
Övergripande
Sektor service ska ses som en sektor där alla medarbetare och chefer arbetar mot den beslutade målsättningen:
”Genom positivt bemötande, effektiv service och stolta medarbetare underlättar vi för Ale kommun”. Den beslutade målbilden innebär fortsatt under 2022 prioriterade aktiviteter för att framför allt utveckla sektorn inom
den gemensamma servicekulturen, styrning och ledning samt processer och dokumenthantering. Aktiviteter följs
upp varje månad i sektorns högsta ledningsgrupp och resultat kommuniceras sedan till alla berörda.
Den övergripande organisationen – sektorchef, verksamhetschefer samt stab finansieras via kommunbidrag.
Verksamhet fastighet och IT
Verksamhetens lokalförsörjningsenhet och drift- och underhållsenhet har med fokus på effektivt lokalutnyttjande
och långsiktig kommunnytta det övergripande ansvaret för anskaffning, förvaltning och avveckling av lokaler till
Ale kommuns olika verksamheter. Verksamhetens IT-enhet ansvarar för drift, utveckling och support av IT-miljön för kommunens alla verksamheter.
IT
Enheten ansvarar för drift, utveckling och support av kommunens verksamhetssystem, nätverk, datorer, telefoner och läsplattor. Man stöttar också sektorerna vid införande av deras verksamhetssystem och samordnar inköp
av hårdvara och programvara.
Lokalförsörjning
Enheten har en enhetschef, tre projektledare, en lokalstrateg och en administrativ förvaltare. Den ansvarar för
strategisk lokalplanering, ny- om- och tillbyggnationer samt in- och uthyrning av lokaler. I det dagliga arbetet ingår även att vara teknisk, ekonomisk och juridisk rådgivare i lokalfrågor åt kommunens samtliga verksamheter.
Drift och Underhåll
Enheten har som huvuduppdrag att hantera drift, tillsyn och skötsel av kommunens fastigheter. I arbetsuppgifterna ingår bl. a injustering av värme och ventilation, tillsyn av kylanläggningar i storkök och ishall, vattenprovtagning, byte av fläktfilter, reparationer, mindre underhållsåtgärder samt verksamhetsanpassningar i form av ombyggnationer. Man ansvarar också för att genomföra underhåll utifrån en beslutad underhållsplan, samt jobba
med driftoptimeringar och energibesparingar. Säkerhetsfrågor kopplat till lokalerna ligger också inom denna enhet. Tillsyn, skötsel och underhåll av kommunens mark sköts på uppdrag internt av enhet Gata/Park inom sektor samhällsbyggnad.
Verksamhet verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd innehåller lokalvård, stab, vaktmästeri och fordon. Under 2020 och 2021 har stort fokus legat
på omorganisation inom vaktmästeri som kommer att ge helårseffekt under 2022. En nybildad fordonsorganisation är skapad under 2021 och ansvarar för hanteringen av kommunens samtliga fordon.
Stab
Staben består av fyra tillsvidareanställda medarbetare. Funktioner som hanteras inom enheten är administration
(ärendehantering och support), utvecklingsarbete samt ekonomi, fakturahantering och internkontroll.
Vaktmästeri och fordon
Enheten har tre huvuduppdrag: vaktmästeri, transporter och kommunens gemensamma fordonshantering.
Finansiering sker via köpta vaktmästartjänster från övriga sektorer samt övriga sektorers betalning för leasingbilar.
Lokalvård (Gul och röd)
Verksamheten är uppdelad i två enheter.
De utför professionell lokalvård i kommunens verksamhetslokaler för interna kunder/brukare. Verksamheten
finansieras från och med 2022 via kommunbidrag.
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Verksamhet kost
Verksamhetens 40 kök är indelad i tre enheter Kost Blå, Kost Gul och Kost Röd med varsin enhetschef. Kosten
tillagar och bereder måltider till skolor, förskolor och särskilda boenden i Ale Kommun.
Verksamhetens mål är: välkomponerade, näringsriktiga, säkra och miljösmarta måltider som tillagas och serveras
med stolthet, omtanke och lust.
Kostprogram för måltider i Ale kommun är styrande för kostverksamheten.
Måltiderna ska ge brukarna en näringsriktig kost av god kvalitet enligt de Nordiska näringsrekommendationerna
(NNR) och de riktlinjer som är framtagna av Livsmedelsverket (SLV). Riktlinjerna från Livsmedelsverket (SLV)
” Nationella riktlinjer för måltider i skolan, Nationella riktlinjer för måltider i förskolan och Nationella riktlinjer
för måltider i äldreomsorgen” ska följas.
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6 Ekonomisk sammanfattning
6.1 Ekonomisk sammanställning
Besluts/verksamhetsområden

2021

2022

Belopp i tkr

Prognos

Budget

Budget

Servicechef

-6 613

-6 050

-5 906

Justering service
Verksamhetsservice

2 837
-2 233

-3 133

-3 410

Fastighet och IT

-14 034

-14 834

-21 136

Kost

-61 315

-63 415

-65 409

Totalt

-84 195

-84 595

-95 861

Servicenämndens finansiering
I budgetramarna för 2022 är servicenämnden tilldelad kommunbidrag för lokalvård, kostverksamheten, viss ITverksamhet samt servicesektorns övergripande verksamheter. Nytt är lokalvården som fram till och med 2021
har interndebiterat verksamheten från berörda nämnder. Reglering har skett genom att kommunbidrag minskat
för respektive nämnd utifrån hur mycket de hade blivit debiterade för dessa tjänster 2022 om köp/sälj för dessa
delar fortsatt vara kvar. Denna förändring är i stort sett ett nollsummespel d v s att det som är reglerat i minskad
ram för respektive nämnd och tilldelat servicenämnden är lika med den kostnad som nämnderna i annat fall
skulle blivit interndebiterade.
För övrigt är den stora förändringen jämfört med 2021 års budget att större delen av sparbetinget är borta samt
att nämnden numera får tomställda lokaler som kommunbidrag i stället för att det tidigare ingått i internhyran.
Då den kostnaden i första hand drivs utifrån övriga sektorers eventuella uppsägningar av lokaler och därmed är
svår för sektorn att påverka ska den särredovisas i uppföljningar och prognoser.
Under 2022 kommer IT-enhetens nuvarande finansieringsmodell att utredas och eventuellt revideras till kommunbidrag inför 2023. Om möjligt kommer också vaktmästeri och fordon utredas under 2022.
Detta innebär totalt att sektorns verksamheter i stort finansieras enligt nedan:
•
•

•

•

Ledning och administration är finansierat helt och hållet av kommunbidrag.
Verksamhetsstöd innehåller verksamheterna lokalvård, vaktmästeri och fordonsorganisationen. Lokalvården finansieras förhoppningsvis från och med 2022 via kommunbidrag och vaktmästeri finansieras
utifrån en prismodell som bygger på ett timpris och en köpt volym från sektorerna. Volymen av köpta
timmar stäms av med respektive köpande sektor inför varje budgetår. Utöver basuppdraget finns det
tilläggstjänster som verksamheten erbjuder utöver sitt basutbud. Den gemensamma fordonshanteringen
är intäktsfinansierad via den kostnad som tas ut från övriga sektorer för varje bil som hanteras inom ramen för deras respektive verksamhet.
Kosten är från och med 2021 finansierad med kommunbidrag. Då verksamhetsåret 2021 är svårt att utvärdera med anledning av pandemin behöver 2022 utvärderas mer noga för att se så att den ekonomiska
ramen är relevant utifrån uppdraget. Vad vi vet redan nu är att vikariekostnaden inte var medräknad när
kommunbidraget beräknades inför 2021.
Fastighet & IT är till stora delar intäktsfinansierad.
IT-verksamheten har både en del av verksamheten som är finansierad av kommunbidrag - det som rör
den tekniska plattformen - och en del som finansieras via intäkter för IT-tjänster från sektorerna ( t ex
IT-utrustning som datorer, bildskärmar och skrivare).
Den fastighetsrelaterade delen av verksamheten består i huvuddrag av två delar, internhyran som helt
och hållet är intäktsfinansierad utifrån sektorernas lokalnyttjande och finansierar därmed verksamhet
drift och underhåll. Lokalförsörjningens kostnader för berörd personal bokförs på de investeringsprojekt
där arbetet utförs och resulterar framgent i en kapitalkostnad på respektive internhyresobjekt. Utöver det
finansieras lokalstrategen via kommunbidrag.

Verksamheterna har i uppdrag att under året inom sin tilldelade budgetram arbeta för att tillskapa ett utrymme
motsvarande 1-1,5 % av sina bruttokostnader för att på så sätt inför 2023 om möjligt kunna ge förutsättningar
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för centrala utvecklingsmedel och oförutsedda kostnader. Det är inte inarbetat i budget eftersom referensåren
2020 och 2021 är så osäkra med anledning av pandemieffekterna.
Noterade riskområden utifrån budget 2022 är följande:
- Om fler önskar gå upp på heltid - hur klara av att få ökningen kostnadsneutral
- Osäkerhet i kostens budget då det uppdagades en felaktighet i beräkningen av kommunbidrag för 2021, samt
prisökning av livsmedel som under 2021 överstigit index.
- Om tilldelade medel för volymökningar inte är tillräckliga utifrån behov av ökade kostnader när verksamheten
behöver växa.

Mål: Budget och resultat 2022 ska vara i balans
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7 Personal
Analys och kommentar
Det finns några tjänster som är svårrekryterade, bland annat kockar med specialkunskap och vissa tjänster inom
tekniska kompetenser t ex byggingenjörer/projektledare. Arbetet med kompetensförsörjningsanalys behöver intensifieras under 2022, för att finna strategiska åtgärder för att öka möjligheten till goda rekryteringar inom respektive område.
Sjukfrånvaro ökade under 2020-2021 men analysen av den ökningen är svår att göra med anledning av Coronapandemin. Därför är det än viktigare att följa sjukfrånvaron under 2022 då det förhoppningsvis blir mer normala arbetsförhållanden.
Det finns ett antal långtidssjukskrivna i sektorn och det beror främst på att flera av dessa medarbetare har ett fysiskt arbete som över tid givit förslitningsskador. Hantering av rehabiliteringen av dessa är viktig samt också det
förebyggande arbetet.
Alla medarbetare har från och med hösten 2020 erbjudits heltid. Totalt sett har detta medfört ökade kostnader
för sektorn. Arbete fortsätter med att i så stor utsträckning som möjligt få detta kostnadsneutralt.
Sektorn vill ha ett arbetsklimat och en kultur som präglas av tillit, gemenskap, delaktighet och ansvarstagande.
Ett klimat där varje medarbetare känner sig sedd, hörd och vet att man är en viktig medarbetare i vårt gemensamma Ale. Målet är att alla skall känna en stark vi-känsla och stolthet över att arbeta i och representera Ale
kommun. Därför har sektorn skapat en långsiktig målbild med tillhörande aktiviteter för att nå det gemensamma
målet ”Genom positivt bemötande, effektiv service och stolta medarbetare underlättar vi för Ale kommun”. De
tre högst prioriterade områdena i målbilden är ”Kultur”, ”Processer/dokumenthantering” samt ”Styrning och
ledning”. Alla dessa tre områden påverkar tydligt chefers och medarbetares arbetsmiljö.
Sektorn ska arbeta för en positiv och gemensam organisationskultur. Gemensamma förhållningssätt utifrån framtagna kännetecken ska prägla organisationen. Kulturen ska leda till att medarbetarna känner stolthet, omtanke
och lust. Arbetet med organisationskulturen har bland annat som målsättning att skapa en god arbetsmiljö, hög
effektivitet och ett tydligt fokus på dem vi är till för.
Sektorns kultur ses genom medarbetares och chefers sätt att vara, förhålla sig, kommunicera och arbeta tillsammans. D v s det som finns i atmosfären mellan alla, som är svårt att fånga, men ändå finns där och omedvetet
påverkar. Kulturen är allas agerande, attityder och värderingar, hur chefer och ledare sänder sina budskap, vad
som är viktigt, vad som följs upp eller inte följs upp.
I relationer internt och externt skall grunden för mötet utgå från öppenhet och respekt. Det kommunens medborgare märker i sina kontakter med kommunens verksamheter är den interna förmågan att samverka över organisationsgränser och ansvarsområden. Ett lovat åtagande skall levereras, oavsett vem/vilka i kommunens organisation som genomför uppdraget. För detta behövs en tillitsfull intern kommunikation och samverkan.
Kommunfullmäktiges och nämndens verksamhetsplan präglas av en tillitsbaserad styrning och ledning som ska
utvecklas genom att stärka medarbetarskapet och ledarskapet.
Sektorn har kommit en bit på väg att bli EN organisation. Utvecklingen av en gemensam kultur utifrån målbilden
ska fortsätta mot målsättningen att alla chefer och medarbetare ska känna stolthet över att de arbetar i sektor service och i Ale kommun.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor service
Diarienummer:SERN.2021.54
Datum: 2021-10-25
Enhetschef Linda Widmark
Servicenämnden

Tillämpning av klassificeringsstruktur för servicenämnden
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att tillämpa klassificeringsstruktur för servicenämnden med
versionsnummer 2022:1 att gälla från och med 2022-01-01 och ger sektorn i uppdrag att göra
mindre justeringar.
Sammanfattning
Klassificeringsstrukturen är en del av myndighetens arkiv- och informationsredovisning och
är ett systematiskt sätt att beskriva myndighetens uppdrag och verksamhet.
Klassificeringsstrukturen utgör grunden i informationshanteringsplanen, som kommer ersätta
nuvarande dokumenthanteringsplaner, och är viktig i registrering av ärenden i kommande
ärendehanteringssystem samt för e-arkiv.
Servicenämnden har upprättat en klassificeringsstruktur, enligt riktlinjer beslutade av
Kommunstyrelsen. Kommunarkivet har godkänt och fastställt bifogad klassificeringsstruktur.
Servicenämnden har nu att besluta om tillämpning av klassificeringsstrukturen i sin
verksamhet.

Linda Widmark

Rickard Tassini

Verksamhetschef

Sektorchef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-25
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunarkivarien
Arkivansvarig för servicenämnden
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ärendet
För att allmänhetens rätt till insyn i svenska myndigheters verksamheter ska fungera på det
sätt som avses i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, behöver myndigheterna upprätta insynsoch sökinstrument till sina allmänna handlingar. Bestämmelser om registrering, beskrivning
och redovisning av myndigheternas allmänna handlingar har därför införts i såväl arkivlagen
(1990:782) som offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-11 om riktlinjer för arkivvård och
informationsförvaltning. Riktlinjerna innebär bland annat att myndigheterna inom Ale
kommun ska upprätta klassificeringsstrukturer. Klassificeringsstrukturen kommer sedan
används dels som diarieplan vid registrering av ärenden och till att upprätta
informationshanteringsplaner. Informationshanteringsplanerna är en påbyggnad av
klassificeringsstrukturerna och innehåller en förteckning över alla allmänna handlingar som
uppstår inom myndigheten.
Klassificeringsstrukturen är en förteckning över de processer en myndighet innehar som de
allmänna handlingarna inom myndigheten uppstår i. Klassificeringsstrukturen är uppdelad i
verksamhetsområde varav de två första, de styrande respektive stödjande
verksamhetsområdena, är gemensamma för alla kommunens myndigheter. De övriga
verksamhetsområdena är kärnverksamhetsområden som innehåller myndighetens
kärnprocesser. Varje myndighet måste anta sin egen klassificeringsstruktur.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
För en kommuninvånare kan detta beslut förefalla komplicerat, men det är ur ett
invånarperspektiv centralt då det främjar transparensen och öppenheten i
informationsförvaltningen och därigenom ger det bättre förutsättningar för demokratisk insyn
och kontroll.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
I Arkivreglementet, som antogs av kommunfullmäktige 2020-05-11, beskrivs att en
klassificeringsstruktur är grunden i myndighetens arkiv- och informationsredovisning och att

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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alla myndigheter i Ale kommun ska upprätta en klassificeringsstruktur i enlighet med
arkivmyndighetens anvisningar.
Rätten att ta del av allmänna handlingar regleras i Arkivlagen, Tryckfrihetsförordningen och i
Offentlighets- och sekretesslagen. Att införa klassificeringsstrukturen som en del i
kommunens arkiv- och informationsredovisning underlättar insynen och ligger därmed i linje
med lagstiftarens intentioner.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Efter att servicenämnden har beslutat om tillämpning av klassificeringsstrukturen kommer
kommunarkivarien och arkivansvarig för servicenämnden att arbeta vidare med framtida
tillämpningar av klassificeringsstrukturen.
Förvaltningens bedömning
Då varje process i klassificeringsstrukturen har en unik punknotation kommer det vara möjligt
att registrera ärenden med hjälp av klassificeringsstrukturen. När alla myndigheter i
kommunen har antagna klassificeringsstrukturer kommer myndigheterna ha möjlighet att
registrera ärenden på ett enhetligt sätt.
Vidare kommer de blivande informationshanteringsplanerna, där alla myndigheternas
handlingar kommer identifieras utifrån processerna där de uppstått, underlätta för
medborgarna att få insyn i kommunens verksamhet.
I arbetet med Dataskyddsförordningen är det dessutom en fördel att identifiera
personuppgiftsbehandlingar utifrån de processer där de uppstått. Då dessa processer redan
finns förtecknade i klassificeringsstrukturen kan den med fördel användas i det arbetet
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VO
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Punktnotatio
n
1,
1.1

Verksamhetsområde Processgrupp Processbeskrivning med exempel på handlingar
Process

P

1.1.1

Hantera
kommunfullmäktigeprocessen

P

1.1.2

Hantera kommunstyrelseprocessen

P

1.1.3

Hantera nämnder och
utskottsprocesser

PG

1.2

P

1.2.1

Planera, förvalta och följa upp
verksamheten
Mål och resursplanering

P

1.2.2

Verksamhetsuppföljning

P

1.2.3

Myndighetsredovisning

PG

1.3

Leda och styra verksamheten

P

1.3.1

Hantera interna styrdokument

P

1.3.2

Leda internt arbete

P

1.3.3

Organisera verksamheten

P

1.3.4

Utveckla verksamheten

P

1.3.5

Hantera externa synpunkter och
klagomål

PG

1.4

Hantera tillsyn och revision

P

1.4.1

Hantera revision

I slutet av verksamhetsåret lämnas en sammanfattande bedömning i revisionsberättelsen som överlämnas
till kommunfullmäktige. I denna uttalar sig revisorerna i frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och
nämnderna. Beslut i frågan om ansvarsfrihet fattas därefter av kommunfullmäktige.
Exempel på handlingar: Revisionsrapporter, Revisionsberättelse

P

1.4.2

Hantera tillsyn från
tillsynsmyndigheter

P

1.4.3

Bedriva uppsikt och intern kontroll

P

1.5

Samverka och förhandla som
arbetsgivare

P

1.6

Bedriva systematiskt
arbetsmiljöarbete

Processen omfattar extern tillsyn av verksamheten från exempelvis IVO, JO, Länsstyrelsen,
Skolinspektionen, Arkivmyndighet etc.
Exempel på handlingar: Brandsyneprotokoll, Inspektionsprotokoll (t.ex. Arbetsmiljöverket), Tillsynsskrivelse/
rapport, beslut/föreläggande, Eget yttrande m.m
Processen omfattar arbetet med att bedriva uppsikt och intern kontroll inom den egna verksamheten.
Exempel på handlingar: Internkontrollplaner, Granskningsrapport uppföljning
av internkontroll,
Processen omfattar myndighetens förhandlingsarbete och samverkan med de fackliga organisationerna
(t.ex. FSG och MBL) samt att hantera arbetsplatsträffar (APT).
Exempel på handlingar: Protokoll och mötesanteckningar från de olika samverkansgrupperna t.ex. APT med
eventuella bilagor, Kallelser, Dagordningar, MBL-protokoll både fackliga frågor och överenskommelser
rörande enskild person, Samverkansavtal, Protokoll från överläggning, Skyddskommitté, Resultat av
löneöversynomfattar
m.m det övergripande psykosociala och fysiska arbetsmiljöarbetet på myndigheten
Processen
Exempel på handlingar: Arbetsmiljöutredningar, Skyddsrondsprotokoll, Handlingsplaner, Risk- och
sårbarhetsanalys, Instruktioner för allvarliga risker, Årliga sammanställningar, Medarbetar- och ledarenkäter
m.m.

PG
P

1.7
1.7.1

Besvara remisser och enkäter
Besvara remisser

P

1.7.2

Besvara enkäter

STYRA, PLANERA OCH FÖLJA UPP
Utföra politiskt ledningsarbete

Övriga kommentarer

Tjänsteutlåtanden, delegationsbeslut och protokollsutdrag utgör
del av ärende och hanteras i berörd process. Här ligger det
politiska arbetet. Här kan ärenden från hela
klassificeringsstrukturen hamna, processen avser beslutsfattandet/
rapporteringen etc. hos nämnd/styrelse. Omfattar även
övergripande styrdokument och uppdrag för nämnder och bolag.
Processen initieras av att ett politiskt beslut behöver tas i ett ärende. Ärendet har sedan tidigare diarieförts
och anmäls till berörda politiska sammanträden. Kommunfullmäktige är Ale kommuns högsta beslutande
instans och har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet. Alla frågor som tas upp i
kommunfullmäktige har förberetts i en nämnd och/eller i kommunstyrelsen.
Exempel på handlingar: Dagordningar, Föredragningslistor, Kallelser, Motioner, Reservationer, Särskilda
yttranden, Antaganden, Protokoll, Bilagor till protokoll, Kungörelser, Delgivningar, Yrkanden, Avsägelser,
Webbinspelning, Anslagsbevis m.m
Kommunstyrelsen är Ale kommuns ledande politiska instans och har en överordnad roll i den kommunala
organisationen. Den leder
stadens verksamhet och har det övergripande ansvaret för stadens utveckling och ekonomi.
Kommunstyrelsen bereder de ärenden som kommunfullmäktige sedan beslutar om och har även rätt att
fatta många beslut på egen hand.
Exempel på handlingar: Dagordningar, Föredragningslistor, Kallelser, Motioner, Reservationer, Särskilda
yttranden, Antaganden, Anmälda delegationsbeslut, Delgivningar, Protokoll, Bilagor till protokoll, Yrkanden,
Anslagsbevis m.m
Varje nämnd ansvarar för ett specifikt verksamhetsområde samt ansvarar för att arbetet inom respektive
område utförs enligt gällande lagar och bestämmelser. Nämnden ansvarar också för att
kommunfullmäktiges beslut följs i organisationen.
Under respektive nämnd/kommunstyrelsen finns det också utskott som bereder ärenden som ska behandlas
i nämnden/kommunstyrelsen. Utskotten har också rätt att fatta beslut i vissa ärenden.
Processen initieras av att ett politiskt beslut behöver tas i ett ärende. Ärendet har sedan tidigare diarieförts
och anmäls till berörda politiska sammanträden.
Exempel på handlingar: Dagordningar, Föredragningslistor, Kallelser, Motioner, Reservationer, Särskilda
yttranden, Antaganden, Anmälda delegationsbeslut, Protokoll, Delgivningar, Bilagor till protokoll, Yrkanden,
Anslagsbevis m.m

För närvaro/arvodeslista se 2.1.4 Hantera löner, ersättning och
arvoden

För närvaro/arvodeslista se 2.1.4 Hantera löner, ersättning och
arvoden

För närvaro/arvodeslista se 2.1.4 Hantera löner, ersättning och
arvoden

I processen ingår flera olika aktiviteter som på olika sätt centralt leder verksamheten. Processen skiljer sig i
stort från ledning av kärnverksamheter i kommuner men inkluderar ledningsdokument som arbetas fram på
ett styrt sätt exempelvis budgethandlingar och verksamhetsplaner.
Exempel på handlingar: Mål- och inriktningsdokument, Budgetskrivelser (till KS), Detaljbudget,
Årsredovisningar, Delårsrapporter, Årsbokslut, Verksamhetsplan (nämnd), Verksamhetsplan (enhet),
Internkontrollplan m.m
Processen omfattar upprättande av uppföljande handlingar. Exempel på handlingar: Uppföljning av
internkontroll, Finansrapporter, Delårsrapporter, Bokslutsrapporter, Årsredovisning, Lönestatistik, Uppföljning
av aktivitetsplan, Utredningar och rapporter m.m
Enligt Lag om den officiella statistiken (2001:99) är kommunen skyldig att lämna uppgifter till de
statistikansvariga myndigheterna.
Exempel på handlingar: Räkenskapssammandrag (enkät från SCB), Kvartalsenkät (enkät från SCB), Olika
redovisningar till ex SCB eller SKR m.m
Övriga arbets-,verksamhets- och samverkansmöten redovisas i
den process de hör hemma.
Övergripande säkerhetsfrågor inom arbetsmiljöarbete redovisas
under 1.7 "Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete".
Handlingar kring fysisk säkerhet redovisas under
2.9.2 "Hantera fysisk säkerhet och skalskydd".
Upphandlingsstrategi för en viss specifik upphandling hanteras i
2.5.2 "Hantera upphandling enligt lagen om offentlig upphandling
(LOU)"
Processen omfattar att upprätta och hantera internt styrande dokument bl.a. inom ramen för myndighetens
ledningssystem (t.ex. miljöledningssystem) och systematiskt kvalitetsarbete ex. brandskydds- och
säkerhetsarbete (inkl. arbete med informationssäkerhet).
Exempel på handlingar: Arbets- och delegationsordningar, Planer (t.ex. Kris- och Likabehandlings-planer),
Riktlinjer, Strategier, Klassificeringsstrukturer, Dokumenthanteringsplaner, Risk- och sårbarhetsanalyser,
Brandskyddsredogörelser, Lokala samverkansavtal m.m.
Processen omfattar det styrande arbetet inom myndigheten inkl. förvaltningsövergripande grupper samt
verksamhetsmöten på avdelnings- eller enhetsnivå.
Exempel på handlingar: Mötesanteckningar med bilagor från ledningsgrupp. Mötesanteckningar på
avdelnings- eller enhetsnivå m.m
Kan även ingå i andra ärende/handlingstyper
Processen omfattar arbeter med att organisera och fördela arbete och ansvar.
Exempel på handlingar: Organisationsschema, Organisationsbeskrivning, Processkartläggningar/
som utvecklingsprojekt, handböcker etc.
beskrivningar m.m, Mallar och andra hjälpmedel (t.ex. verksamhetsövergripande Manualer och Lathundar),
Processen omfattar de projekt/utredningar som leder till att utveckla verksamheten, t.ex. nya
verksamhetssystem eller organisationsförändringar.
Exempel på handlingar: Processkartläggningar, Interna utredningar, Medarbetarförslag, Projekthandlingar
avs myndighetsgemensamma projekt (t.ex. rörande systemutveckling och processkartläggning),
Utredningar, Förstudier m.m
Processen omfattar myndighetens handläggning av synpunkter och klagomål av övergripande karaktär.
Exempel på handlingar: Synpunkter (inkommande), Klagomål, Avvikelsehantering, Synpunkter
(inkommande), Aleförslaget, Medborgardialog m.m

Klagomål av mer precis karaktär redovisas i berörd process.
Avser den egna förvaltningen.
Handlingar i en myndighets tillsynsuppdrag hanteras i berörd
process (kärnprocess).
Handlingar som rör det interna brandskyddsarbetet hanteras
under 1.3 "Utföra internt ledningsarbete"

Myndighetens arbetsmiljöarbete redovisas under
1.6 "Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete".
Förvaltningsspecifika avtal (lokala samverkansavtal) redovisas
under 1.3 "Leda och styra verksamheten".
Arbetsskador, friskvård och rehabilitering m.m. redovisas under
processgruppen 2.3 "Hantera personalsociala frågor".

Processen initieras av att nämnden har en skyldighet eller får möjlighet att yttra sig över en inkommen
Ärenden som innehåller yttranden av olika slag ska klassificeras
remiss eller liknande. Förvaltningen tar
under processen arbetet eller uppdraget hör till. Myndighetens
fram förslag på yttrande som sedan nämnd eller kommunstyrelse beslutar om. Processen omfattar
egna remisser hanteras i berörd process.
remisshantering och enkäter från instanser inom såväl som utanför kommunen.
Exempel på handlingar: Remisser, Remissvar, Yttrande, delegeringsbeslut, tjänsteutlåtande, protokollsutdrag
m.m
Gäller inkommande enkäter från externa aktörer samt internt inom Ale kommun som anknyter till
Myndighetens egna enkäter hanteras i berörd process.
verksamheten som förvaltningen skall besvara.
Exempel på handlingar: Enkäter, Enkätsvar m.m
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P

1.8

Samverka med andra organisationer

VO
PG
P

2,
2.1
2.1.1

GE VERKSAMHETSSTÖD
Administrera anställning och löner
Rekrytera

P

2.1.2

Hantera tjänster och anställning

P

2.1.3

Hantera disciplinärenden

P

2.1.4

Beräkna och betala ut löner och
arvoden

P

2.2

Hantera bemanning

PG
P

2.3
2.3.1

Hantera personalsociala frågor
Kompetensutveckla

P

2.3.2

Tillhandahålla friskvård

P

2.3.3

P

2.3.4

Hantera tillbud, arbetsskada och
otillåten påverkan
Rehabilitera

PG
P

2.4
2.4.1

Administrera ekonomi
Upprätta och följa upp
verksamhetsplan och budget

P

2.4.2

Hantera intäkter från kund

P

2.4.3

Hantera kostnader från leverantör

P

2.4.4

P

2.4.5

Hantera bidrag

Processen omfattar hela processen från att ansöka till slutrapportering kring ex statsbidrag etc.
Exempel på handlingar: Ansökan, Beslut, Delrapportering, Slutrapportering

P

2.4.6

Hantera försäkringar

Processen omfattar tecknandet av försäkringar i syfte att skydda myndigheten
Exempel på handlingar: Försäkringsbrev, Försäkringshandböcker, Handlingar rörande ansvarsfrågor,
ansvarsskador och egendomsskador, Avtal, Förfrågningsunderlag, Personalförsäkringshandlingar,
Skadeärenden

P

2.4.7

Hantera stiftelser, fonder och gåvor

Processen omfattar att förvalta kapital och administrera stiftelser, fonder och gåvobrev
Exempel på handlingar: Bedömningskriterier för urval sökande, Fondansökningar, Beslut om utdelning ur
fond, Beslut att ta emot gåva, Stiftelseårsredovisning

P

2.5

Beställa varor och tjänster

PG
P

2.6
2.6.1

Administrera allmänna handlingar
Postöppning och registrering

P

2.6.2

Redovisa allmänna handlingar

Processen omfattar att beställa och upphandla enligt gällande upphandlingsbestämmelser.
Exempel på handlingar: Fakturor, Följesedlar
Exempel på handlingar: Fakturor, följesedlar
Processen omfattar posthantering, bedömning, registrering, fördelning, skanning, informationssökning och
arkivering av diarieförda ärenden.
Exempel på handlingar: Diarium, Diarieplan, Postlista, Fullmakt för postöppning, Postöppnings- och
registreringsrutiner, Mottagningsbevis, Rek-böcker Posten m.m.
Processen omfattar upprättande av arkivredovisning
Exempel på handlingar: Arkivbeskrivning, Arkivförteckning, IT-förteckning, Arkivinventering, m.m.

P

2.6.3

Gallra allmänna handlingar

P

2.6.4

Ta emot arkiv

P

2.6.5

P

2.6.6

P

2.7

PG

2.8

Processen omfattar myndighetens samverkan med andra myndigheter, organisationer och näringsliv m.fl.
Processen innehåller övergripande dokument för arbetet med kommunikation, samverkan och
överenskommelser mellan kommunen och externa parter. Aktiviteterna för varumärkeshantering och
kommunikation rör varumärkesarbete, logotyp och övergripande bemötandeplan. Träffa överenskommelser
innefattar formella handlingar som redovisar ägandet, sammanträden och beslutande över
kommunalförbund och gemensamt ägda bolag.
Exempel på handlingar: Projekthandlingar från samverkansprojekt, Mötesanteckningar från möten med
andra organisationer (t.ex. Nationella nätverk)
Processen omfattar arbetet med att hantera rekryteringar, från kravställning och annonsering till tillsättning
av tjänst inkl. spontanansökningar.
Exempel på handlingar: Kravspecifikation/profil, Annons, Ansökningar, Spontanansökningar,
Sökandeförteckning, Dokumentation av referenstagning, Anställningsintervjuer och tester,
Rekryteringsbeslut, Anställningsavtal
Processen omfattar handläggning av frågor knutna till pågående anställning fram till upphörande av
anställning. Här ingår även att hantera omställning och entlediganden.
Exempel på handlingar: Tjänstgöringsbetyg, Tjänstgöringsintyg, Arbetsgivarintyg, Uppgifter rörande
uppsägning, Kvittenser, fullmakter avseende sekretessinformation, dokumentation från utvecklingssamtal
samt lönesamtal, Individuella lönebeslut, , Gratifikationer, Individuella utvecklingsplaner,
Sekretessförbindelser, Underlag till LAS- och MBL-protokoll, Underlag till HR Lön, Beslut om Lönebidrag,
Begäran om avgång, Beslut om bisyssla
Processen omfattar hela utredningsprocessen.
Exempel på handlingar: Disciplinära åtgärder, Beslut om skriftliga varningar, Underlag inför disciplinär
åtgärd, Dokumentation om olovlig frånvaro eller misskötsel, korrigerande samtal, dokumenterade
överenskommelser,Underrättelse till lokal facklig organisation om tilltänkt åtgärd, m.m.
Processen omfattar att hantera och registrera löneunderlag från anställda.
Exempel på handlingar: Justering av lön utanför revision, Underlag för Löneberäkning, Egna utlägg,
Tjänstgöringsrapporter, Tillägg, Rättelser och löneuppgifter, Ersättning för utlägg via lön, Närvaro-/
arvodeslista förtroendevalda (sammanträdesrapport), Intyg för förlorad arbetsförtjänst, reseräkningar, Beslut
från Skatteverket, Underlag för korrigering av lön, Läkarintyg korttidsfrånvaro, Beslut från Försäkringskassan,
Underlag för ersättning till uppdragsgivare, Beslut från Kronofogdemyndigheten, Handlingar rörande
löneskulder m.m
Processen omfattar bemanningsfrågor såsom schemaläggning, semesterplanering , tjänstledighet och
föräldraledighet.
Exempel på handlingar: Ledighetsansökningar, Scheman, Beslut ang beviljad ledighetsansökan

Ytterligare exempel på aktiviteter i processen är att genomföra
lönegrundande samtal, upprätta betyg och intyg, hantera egen
uppsägning, upphörande av tidsbegränsad anställning,
tjänstepension, avtalspension, dödsfall.

Processen omfattar myndighetsövergripande kompetens- och utvecklingsplanering samt att anordna eller
delta i personalutbildningar.
Exempel på handlingar: Anmälningar, Deltagarlistor, Kursintyg, Planeringsunderlag, Presentationsmaterial,
Program, Kursinbjudningar, Egenproducerat utbildningsmaterial
Processen omfattar att tillhandahålla personalen friskvård och administrera friskvårdsersättning.
Exempel på handlingar: Kvitto på utlägg, Riktlinjer för friskvårdsersättning
Processen omfattar anmälan, utredning och åtgärd av tillbud, arbetsskador och otillåten påverkan.
Exempel på handlingar: Anmälningar om arbetsskador, Avvikelse- och tillsbudsrapporter, åtgärdsbeslut
Processen omfattar handläggning av rehabiliteringsärenden och de medicinska, psykologiska, sociala och
arbetslivsinriktade åtgärderna.
Exempel på handlingar: Förstadagsintyg, Rehabmöte, Handlingsplan, Arbetsförmågebedömning, Utlåtanden,
Utredning, Arbetsgivarens anpassningsåtgärder, Protokoll om avslutad rehabilitering,
Kompetenskartläggning, Arbetsförmågebedömning, Kompletterande läkarutlåtande, Anteckning om
rehabärende, Avslut av rehabärende

Utbildningar som myndigheten administrerar och som är en del av
kärnverksamheten hanteras i berörd kärnprocess.

Processen omfattar att upprätta budget och verksamhetsplan, redovisa och följa upp resultat samt
genomföra internkontroll
Exempel på handlingar: Ekonomisk uppföljningsrapport, Budgetunderlag, Prognoser
Processen omfattar handläggning av kundfakturor och kundinbetalningar. I denna process ingår även att
hantera krav och fodringar.
Exempel på handlingar: Kundregister, Avbetalningsplaner, Kundfakturor, Fakturaunderlag, Listor över
inbetalningar, Makuleringar, Avskrivningar av fordran, Inkassoärenden, Ärenden överlämnade till
Kronofogden
Processen omfattar att hantera och betala leverantörsfakturor samt hantera utbetalningar

Budgetskrivelse, Årsredovisning och Årsbokslut är dokument som
hör hemma under 1.2 "Planera, förvalta och följa upp
verksamheten".
Avser den egna förvaltningen.

Exempel på handlingar: Leverantörsfakturor, Följesedlar, Listor över utbetalningar, Inkasso,
Utbetalningsallegat
Hantera löpande ekonomiredovisning Processen omfattar att löpande stämma av och redovisa ekonomin och att sköta kodplanen.
Exempel på handlingar: Bokföringsorder med underlag, Kontoavstämningar, Kodplan, Förteckning över
anläggningstyper (avskrivningstyp), Underlag för periodisk avskrivning, Beslut om investering,
Anläggningsregister, Avtal rörande tjänst, Kommunbidrag, Kassarapport, Dagrapport, Underlag till
årsredovisning med resultaträkning och balansräkning, Finanseringsanalys, Noter, Underlag till delårsbokslut

Processen omfattar upprättande av gallringsutredning och mottagande av gallringsbeslut.
Exempel på handlingar: Gallringsbeslut, Gallringsutredning, Gallringsrapport, Gallringsframställan m.m.
Processen omfattar planering inför och mottagande av arkivhandlingar från överlämnande myndighet
Exempel på handlingar: Fullmäktige beslut om avhändande av allmän handling, Förteckning över
arkivhandlingar som mottagits, Mottagandekvittenser
Processen omfattar planering och överlämnande av arkivhandlingar samt framtagande av underlag med
Överlämna arkiv
förslag till beslut om avhändande av allmän handling (på annat sätt än genom gallring).
Exempel på handlingar: förteckning över arkivhandlingar som överlämnas, Kvitto på allmänna handlingar
(reversal) överlämnade till Arkivmyndighet, kopia av mottagningskvittens
Tillhandahålla allmänna handlingar Processen omfattar sekretessprövning/menprövning, beslut om utlämnande samt skriftligt beslut av
myndigheten vid ev. nekande av utlämnande.
Exempel på handlingar: Samtycken, Fullmakter, Beslut om vägran att utlämna allmän handling,
Överklaganden
Hantera personuppgiftsbehandlingar Processen omfattar hantering av anmälan om behandling av personuppgifter, begäran om registerutdrag
enligt Dataskyddsförordningen samt anmälan av Dataskyddsombud.
Exempel på handlingar: Samtycke/återtagande till utlägg på webbplats, Förteckning över
personuppgiftsbehandlingar, Registerutdrag, Begäran om och svar på begäran om registerutdrag, Anmälan
om Dataskyddsombud, PUB-avtal
Hantera och förvalta egna IT-system

Friskvårdsavtal hanteras under 2.5.1 "Köpa in, beställa och avtala
(direktupphandla)".
Med otillåten påverkan avses här trakasserier, hot, våld och
korruption som syftar till att påverka myndighetsutövningen

Avser den egna förvaltningen.
Avser den egna förvaltningen.
I den löpande ekonomiredovisningen hanteras:
Inventarier och anläggningar – godkännande av investeringar,
inköp av investeringar, aktivering, månadsvisa avskrivningar samt
avyttring av inventarier och anläggningar.
Finansiering av verksamheten – genom kommun-, region- och
statsbidrag, försäljning av tjänster, tillhandahålla tjänster mot
avgift.
Likviditet – hantera likvidkonton (bankkonton) samt
försäljningskassor.
Bokslut – att sammanställa räkenskaperna till ett rättvisande
resultat och skriva årsredovisning med kommentarer.

Avser den egna förvaltningen.
Exempel på de olika försäkringar som kan tecknas är: ansvar,
tjänsteresa, olycksfall, miljö och rättskydd.
Vid nyttjande av försäkringen återfinns handlingarna i de
processer där skaderegleringen sker.
I hantera stiftelser, fonder och gåvor ingår:
- mottagande av gåvor/donationer som ligger till grund för
inrättande av stiftelse
- utredning och beslut att skapa/inrätta och avveckla stiftelse
- förvalta stiftelser och fonder
- utlysning av medel (ansökning av stipendier)
Avser inköp till den egna förvaltningen.

Dokumenthanteringsplaner och klassificeringsstrukturer utgör
styrande dokument och redovisas under 1.3 Leda och styra
verksamheten.

I denna process hanteras även tjänsteutlån av handlingar.
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Processen omfattar, från initiering till avslut och överlämnande, arbetet med införandet av systemstöd i
verksamheten. Genomförs vanligen som uppdrag eller i projektform.
Exempel på handlingar: Införandeplan, Förstudierapport, Beslut, Uppdragshandlingar, Kravspecifikation,
Korrespondens, Projektdirektiv, Slutrapport, Aktivitetslista, Leveransgodkännande, Protokoll,
Systemdokumentation
Processen omfattar förvaltning, drift, utveckling och support samt att utifrån behov, strategier och omvärld
utveckla och förädla tjänster. Här ingår även avveckling av system, genomförs vanligen som uppdrag eller i
projektform.
Exempel på handlingar: Avvikelserapporter, Åtgärdsrapport, Beställningar, Användarhandledningar,
Lathundar för system, Förvaltningsuppdrag (systemförvaltning), Objektplan, Beslut om avveckling av tjänst,
Plan för avveckling, Checklista, Utvärderingar, Konsekvensanalyser, Tidplan, Systemdokumentation

P

2.8.1

Införa IT-system

P

2.8.2

Förvalta, drifta, utveckla samt
avveckla sektorns
verksamhetssystem

P

2.8.3

Hantera behörigheter i sektorns
verksamhetssystem

P

2.8.4

Säkerhetsskydda information

PG

2.9

P

2.9.1

Hantera lokaler, fastigheter och
fysisk
säkerhet
Förvalta fastigheter och inventarier

P

2.9.2

Hantera fysisk säkerhet och
skalskydd

Processen omfattar att hantera frågor kring fysisk säkerhet, t.ex. larm och inpassering samt ärenden som
rör stölder eller obehörigt intrång i myndighetens lokaler samt att administrera tillträde till fastigheter.
Exempel på handlingar: Kvittenser för passerkort/behörighetskort och nycklar, Polisanmälningar rörande
stöld/hot/olaga intrång, Handlingar rörande bevakning/larm/koder

P

2.9.3

Genomföra byggprojekt

Processen omfattar hanteringen av ny-, om- och tillbyggnad utifrån förvaltningens behov.
Exempel på handlingar: Bygglovsansökningar, Ritningar, Förstudier, Bygghandlingar, Byggmötesprotokoll,
Besiktningsprotokoll, Styrgruppsmötesprotokoll

PG

2.10

P

2.10.1

Informera, kommunicera och
omvärldsbevaka
Marknadsföra och annonsera

P

2.10.2

Publicera via digitala kanaler

P

2.10.3

P

2.10.4

Publicera på intern webb och
kommunicera internt
Hantera informationsmaterial och
publikationer

P

2.11

Driva projekt

Deltaga i nätverk hanteras i 1.8 "Samverka med andra
organisationer"
Processen omfattar marknadsföring samt annonsering av verksamheten.
Exempel på handlingar: annonsering (underlag)
Processen omfattar utåtriktad kommunikation både på extern webb (ale.se), sociala medier (Facebook,
Messenger etc), filmer publicerade på ex Youtube etc. Omfattar även medborgardialog av fråga-svarkaraktär som inte rör ärende i kärnverksamheten.
Exempel på handlingar: Artiklar/inlägg publicerade på hemsida/intranät/sociala medier, Inlägg och svar på
sociala medier, Chatt (som föranlett åtgärd hos myndigheten), Pressklipp, Pressmeddelanden, Tillstånd för
webbpublicering m.m
Processen omfattar att utföra administrativt arbete för att stötta den interna organisationen.
Exempel på handlingar: Artiklar/inlägg på intranätet, Nyhetsbrev (interna), Verksamhetshandboken,
Processen omfattar att producera diverse informationsmaterial såsom broschyrer och pressklipp för den
egna verksamheten. Exempel på handlingar: Broschyrer, Trycksaker, Foto- och bildsamlingar, Pressklipp
m.m.
Processen omfattar de handlingar som uppstår då kommunen deltar i ett projekt, exempelvis interna
Projektet ska klassificeras under processen arbetet eller
utredningsprojekt eller EU-projekt etc.
uppdraget det hör till.
Exempel på handlingstyper: Förstudie, Projektplan, Projektdirektiv, Protokoll/mötesanteckningar,
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3,
3.1
3.1.1

Förvaltning av egendom
Tillförse ändamålsenliga lokaler
Utföra lokalplanering

P

3.1.2

Genomföra byggprojekt

P

3.1.3

Inhyrning och uthyrning av lokaler

P

3.1.4

Förvalta kommunägda lokaler

VO
P

4,
4.1

GE VERKSAMHETSSTÖD ÅT ANDRA
Hantera post

P

4.2

Leverera måltider

P

4.3

Utföra lokalvård

P

4.4

Utföra vaktmästeritjänster

P

4.5

Hantera fordon

P

4.6

Utföra transporttjänster

PG
P

4.7
4.7.1

Bedriva kommungemensam IT
Införa IT -system och lösningar

P

4.7.2

Utveckla IT -system och lösningar

P

4.7.3

Förvalta IT -system och lösningar

P

4.7.4

Förvalta IT-styrmodell

Upphandlingar av IT-system hanteras under 2.5.2 "Hantera
upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) "

Här ska inte kommungemensamma interna tjänster (ITkomponenter) redovisas.
Kommungemensamma interna tjänster utgör kärnprocesser hos
sektor Service. Gäller även för avställning av system/systemstöd

Processen omfattar att tilldela och upphäva/återkalla behörigheter i systemstöden och anskaffning av ecertifikat.
Exempel på handlingar: Beställningar, Bekräftelser, Register
Processen omfattar att säkerställa att informationssäkerhetsincidenter och svagheter hos
informationssystem rapporteras på ett sådant sätt att korrigerande åtgärder kan vidtas i rätt tid
Exempel på handlingar: Incidentrapporter, Rutiner för incidentrapportering, Rutinbeskrivning, Uppgifter om
genomförd åtgärd (åtgärdsprotokoll), Statistik, Risk- och sårbarhetsanalyser, Servicenivåavtal (SLA),
Krypteringsnycklar, Lösenord, Loggar, VPN-avtal

Investeringar hanteras under 2.4.4 "Hantera löpande
Processen omfattar att hantera frågor rörande hyresavtal och inventarier m.m. Här ingår även att hantera
löpande drift och underhåll, reparation av lokalerna. Handlingar rörande lokalbesiktningar. Parkeringsfrågor, ekonomiredovisning"
lokalvårdsfrågor, frågor rörande avfalls- och återvinningshantering. Förse myndigheten med konst.
Exempel på handlingar: Hyresavtal, Felanmälan av lokaler, Lokalbokningar och Bokningsbekräftelser,
Ansökan om parkeringstillstånd, Inventarielistor över konst, Besiktningsprotokoll, Utredningar rörande
fastighetsutnyttjande, Driftmötesprotokoll mm
Handlingar rörande miljöarbete, redovisas under 1.7 "Bedriva
systematiskt arbetsmiljöarbete"
Handlingar rörande brandskyddsarbete, se processen 1.3 "Utföra
internt ledningsarbete"
Bevakningsavtal med bevakningsföretag och
säkerhetstjänsteavtal hanteras under 2.5.1 "Köpa in, beställa och
avtala (direktupphandla)"

Processen omfattar att lägga fram förslag till lokalförsörjningsplan för kommunens myndigheters behov av
lokaler och bostäder på kort och lång sikt i samråd med övriga nämnder.
Exempel på handlingar: Lokalförsörjningsplan, Lokalplaneringsprocess, Mål och strategier
Processen omfattar hanteringen av ny-, om- och tillbyggnad utifrån sektorernas behov.
Exempel på handlingar: Bygglovsansökningar, Ritningar, Förstudier, Bygghandlingar, Byggmötesprotokoll,
Besiktningsprotokoll, Styrgruppsmötesprotokoll, Projektplan, Slutrapport
Processen omfattar in- och uthyrning av lokaler utifrån sektorernas behov.
Exempel på handlingar: Riktlinjer och principer för internhyra och Servicenämndens delegationsordning
Processen omfattar att hantera löpande drift och underhåll, reparation av fastigheterna, frågor rörande
Investeringar hanteras under 2.4.4 "Hantera löpande
hyresavtal och inventarier samt handlingar rörande lokalbesiktningar.
ekonomiredovisning"
Exempel på handlingar: Hyresavtal, Felanmälan av lokaler och inventarier, Besiktningsprotokoll, Utredningar
rörande fastighetsutnyttjande, Driftmötesprotokoll mm
Processen omfattar hantering och transport av inkommande post, utgående post samt internpost.
Exempel på handlingar: Fullmakt Postnord, Tjänstebeskrivningar SLA, Utlämningsscheman, Följesedlar,
Förteckning över frankering, Fakturor, REK
Processen omfattar måltidsplanering och tillagning utifrån prognos, avrop från livsmedelsavtal, mottagning
och behandling av beställningar från verksamheten, beredning, packning och förberedelse för leverans av
livsmedel och måltider till Ale kommuns särskilda boenden, ett fåtal skolor och förskolor.
Exempel på handlingar: Kostpolicy och riklinjer för Ale kommun, tjänstebeskrivningar SLA, menyer,
beställningar och följesedlar specialkostanmälningar, egenkontroll, förteckning av serverade måltider, avtal,
näringsberäknigar, recept, kontrollraporter miljö och hälsa.
Processen omfattar utförande av lokalvård i Ale kommuns verksamheters lokaler.
Exempel på handlingar: Tjänstebeskrivninga SLA Objektlista/avverkningsgrad m2/timStädkalkyl
Arbetsschema objekt, Kemikalieförteckning, Säkerhetsdatablad kemikalier, Kvalitesuppföljningar
Processen omfattar utförande av allmänna vaktmästeritjänster inom Ale kommuns verksamheter.
Exempel på handlingar: Tjänstebeskrivningar SLA, Gränsdragningslista
Processen omfattar anskaffning av fordon, skötsel av fordon, hantering av skador på fordon, avyttring och
återlämning av fordon.
Exempel på handlingar: Avtal leasing, avtal service, registreringsbevis.
Utföra flytt av verksamheter, transport av inventarier, möbler och inredning, måltider och livsmedel m.m.
Exempel på handlingar: plocklistor, rutt-schema, beställningar från verksamhetssystem
Processen omfattar att bereda, besluta, genomföra och följa upp införandet av nya IT-system i verksamheten.
Exempel på handlingar: Införandeplan, Förstudierapport, Beslut, Uppdragshandlingar, Kravspecifikation,
Korrespondens, Projektdirektiv, Slutrapport, Aktivitetslista, Leveransgodkännande, Protokoll,
Systemdokumentation
Processen omfattar att bereda, besluta, genomföra och följa upp utveckling av IT-system.
Exempel på handlingar: Projektdirektiv, Projektplan, Slutrapport, Leveransgodkännande, förfrågningsunderlag
Processen omfattar förvaltning, drift och support av IT-system.
Exempel på handlingar: Serviceavtal, tjänsteavtal, leveransavtal, avvikelserapporter, åtgärdsrapport,
beställningar, användarhandledningar, lathundar för system, förvaltningsuppdrag (systemförvaltning),
mötesanteckningar och beslutsutdrag från styrgrupper
Processen omfattar att besluta om styrande dokument för IT, däribland Förvaltningsmodell-IT, säkerställa att
styrande dokument inom IT är giltiga och korrekta, informera och utbilda om styrmodeller inom IT-området samt
följa upp styrmodeller.
Exempel på handlingar: IT-budget, IT-planer, årshjul, mötesanteckningar och beslut från IT-strategisk ledning,
tjänsteutlåtanden, rapporter, objektplaner, korrespondens, informations- och utbildningsmaterial,
förvaltningsplaner

Detta görs dels för de system och lösningar IT har hand om, samt dels
på uppdrag av respektive förvaltningsobjekt.

Detta görs dels för de system, lösningar och processer IT har hand om,
samt dels på uppdrag av respektive förvaltningsobjekt.

