
Möten har genomförts vid följande tillfällen:  

2018 

• 20 november  (stormöte) 

• 6 december 

2019 

• 21 januari  

• 21 februari 

• 15 april  (extrainsatt möte - mötesstruktur) 

• 8 maj   (ej beslutsfattande pga för få närvarande) 

• 18 juni  (extrainsatt möte) 

• 15 september 

Kallelser och protokoll har offentliggjorts på ale.se/foreningsradet.  

Möte med Kultur & fritidsnämndens arbetsutskott har skett 7 februari samt 15 augusti. Utöver 

det har nämndens ordförande Sonny Landerberg närvarat vid två möten (21 februari samt det 

avslutande stormötet 19 november).  

Christer Bergström och Emma Kronberg presenterade föreningsrådet och fick möjlighet att lyfta 

fram aktuella frågor i samband med nämndens arbetsdagar på Aspudden i Lerum. Vid detta 

tillfälle presenterades också resultatet av föreningsenkäten som föreningsrådet skickade ut i slutet 

av 2018. 

 

Ett möte med föreningsrådets fem fokusgrupper genomfördes 19 mars. Syftet med mötet var att 

påbörja analysarbetet av föreningsenkäten och diskutera kring hur vi går vidare med uppgifterna 

som vi fått in.  

I samband med detta möte presenterade Klas Arvidsson (enhetschef Ale Fritid) underlaget som 

tagits fram till kommunens bidragsöversyn.  

Efter detta möte har inga fler möten med föreningsrådets fokusgrupper genomförts på grund av 

lågt deltagande och att vi upplevt att det är svårt att få drivkraft i arbetet.  

 

 



Under hösten beslutades att, istället för att fortsätta genomföra regelbundna möten med 
fokusgrupper, satsa på att skapa lokala föreningsforum. Tanken är att dessa träffar genomförs vid 
två tillfällen under året, en träff på våren och en på hösten. Vi valde att dela in kommunen i tre 
områden: Surte/Bohus, Alafors/Nol/Nödinge och Skepplanda/Älvängen.  

Mötena syftar till att få till ökad lokal samverkan kring aktiviteter, lokaler/anläggningar och 
resurser samt lyfta frågor på lokalnivå. 

Tre träffar har genomförts:  

• Surte/Bohus - torsdag 31 okt, kl 18.30-20.00 (14 deltagare) 

• Skepplanda/Älvängen - tisdag 5 nov, kl 18.30-20.00 (8 deltagare) 

• Alafors/Nol/Nödinge - torsdag 7 nov, kl 18.30-20.00 (5 deltagare) 

Protokollen läggs upp på ale.se/foreningsradet.  

 

• Att bli en remissinstans på riktigt 

Under året har rådet jobbat med att bli en remissinstans på riktigt och få större driv i 

arbetet. De insatser som gjorts har varit att:  

o skapa en stärkt dialog med Kultur & fritidsnämnden genom regelbundna möten.  

o skapa en stärkt dialog med ansvariga chefer och tjänstemän inom sektor Kultur & 

fritid genom ökad närvaro på möten samt ökad påtryckning kring aktuella frågor 

Det har resulterat i att rådet också fått fler frågor att jobba med och blivit mer 

involverade i Kultur & fritidsnämnden och Kultur & fritids arbete.  

• Föreningsenkät 

Sammanställning av enkätsvaren som inkom gjordes under början av året och därefter har 

enkätsvaren redovisats för föreningsrådet, fokusgrupper, kultur & fritidsnämnden samt 

tjänstemän inom Kultur & fritid.  

 

• Föreningsgalan 

Rådet var delaktiga i planeringen av galan samt utsåg pristagare.  

 

• Lokaler och anläggningsfrågor 

En av rådets prioriterade frågor har varit att fokusera på lokaler och anläggningsfrågor 

och försöka bidra till ett mer effektivt nyttjande av befintliga lokaler och anläggningar 

samt utöva påtryckning på politiker för att skapa bättre förutsättningar för föreningslivet. 

Under det kommande året blir det en fortsatt utmaning för rådet att driva vidare och få 

bättre insyn i kommunens lokalförsörjningsplan och kommande investeringsplaner. 

 

  



• Ändrat bygglov för Ale arena 

Föreningsrådet har lyft frågan till politiken att det är angeläget att försöka ändra bygglovet 

så att arenan kan nyttjas året runt för olika evenemang och verksamheter. Ingen 

återkoppling har ännu skett i frågan.  

 

• Bidragsutredning 

Rådet har bevakat och drivit på frågan om den bidragsöversyn som startades igång av 

Kultur & fritid. Under hösten fick rådet lämna synpunkter på det nya förslaget på 

allmänna bidragsbestämmelser innan det fastställdes av Kultur & fritidsnämnden.  


