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Kommunledningsförvaltningen

Diarienummer: KS.2022.670
Datum: 2022-12-16
Nämndsekreterare Johanna Kalmar

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta regler om kommunalt

bidrag till enskilda vägar.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

För bidrag till enskilda vägar gäller 1997 års förslag till bestämmelser om bidrag till enskilda
vägar, med den av kommunfullmäktige beslutade ändringen vid antagandet den 28 april 1997,
§50. Kommunfullmäktige har den 28 september 2015, § 139, i ett ärende angående
övertagande av väghållningen av enskilda vägar i kommunens större orter bland annat
uppdragit åt samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med framtagande av förslag till
nya bidrag för vägföreningar utanför kommunens tätorter. Kommunfullmäktige har den 28
mars 2022, § 74, upphävt övriga beslut fattade samtidigt i 2015 års ärende.

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2022, § 37, genom ändring av reglementen för
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden överfört ansvaret för bidrag till enskilda
vägar från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Bestämmelser från år 1997
behöver därmed skrivas om.

I samhällsbyggnadsnämndens förslag gällande bidrag till kommunalt enskilda vägar är
förslaget anpassat till en organisation med samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig
myndighet och innehåller två typer av bidrag, byggnadsbidrag och trafikplanebidrag.

Byggnadsbidrag får lämnas till byggnationer och upprustningar av befintligt vägnät till
projekt med en kalkylerad kostnad överstigande en miljon kronor. Byggnadsbidrag får lämnas
med max 10 procent av godkända kostnader.

Trafikplanebidrag får lämnas till åtgärder som finns upptagna i en kommunal trafikplan och
innehåller inte några krav på ett projekts storlek eftersom kommunen har prioriterat projektet
genom att ta in det i en kommunal trafikplan. Trafikplanebidrag får lämnas med max 100
procent av godkända kostnader.

I förslaget innebär att driftbidrag inte lämnas. För att undvika framtida diskussioner vid
trafikplanebidrag klargörs det uttryckligen att driftbidrag inte heller lämnas för drift av åtgärd
upptagen i en kommunal trafikplan.
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Maria Reinholdsson Namn

Kommunchef Titel
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-11

Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar (förvaltningens förslag), 2022-10-28

Kommunfullmäktiges protokoll 1997-04-28, § 50 (med beslutade ändringar av 1997 års

förslag), 1997-04-28

Remissyttrande Nol Alafors vägförening, 2022-09-29

Remissyttrande Älvängens vägförening, 2022-10-03

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag beslut SBN § 252, 2022-11-16

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2022-11-11

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Handläggaren
Samhällsbyggnadsnämnden

Delges:

Nol Alafors vägförening
Älvängens vägförening

För kännedom

Alvhems vägförening
Bohus Surte vägförening
Garnvindans vägförening
Nödinge vägförening
Vadbacka samfällighetsförening

Ärendet

Bakgrund

För bidrag till enskilda vägar gäller 1997 års förslag till bestämmelser om bidrag till enskilda

vägar med den av kommunfullmäktige beslutade ändringen vid antagandet den 28 april 1997.

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2022, § 37, genom ändring av reglementen för

kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden överfört ansvaret för bidrag till enskilda

vägar från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. 1997 års bestämmelser behöver

därmed skrivas om.

Kommunfullmäktige har den 28 september 2015, § 139, i ett ärende angående övertagande av

väghållningen av enskilda vägar i kommunens större orter bland annat uppdragit åt
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samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med framtagande av förslag till nya bidrag för

vägföreningar utanför kommunens tätorter. Kommunfullmäktige har den 28 mars 2022, § 74,

upphävt övriga beslut fattade samtidigt i 2015 års ärende.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till regler om kommunalt bidrag till

enskilda vägar. Förslaget är anpassat till en organisation med samhällsbyggnadsnämnden som

ansvarig myndighet och innehåller två typer av bidrag, byggnadsbidrag och trafikplanebidrag.

Byggnadsbidrag

Byggnadsbidrag motsvarar det bidrag som kan lämnas med stöd av 1997 års bestämmelser,

men får beviljas endast om kommunfullmäktige har avsatt särskilda medel för ändamålet

bidrag till enskilda vägar. Senaste dag för att lämna in ansökningar om byggnadsbidrag

föreslås vara den 1 mars året före byggnadsåret för att kommunen i budgetarbetet ska kunna

väga behovet av pengar för enskilda vägar mot andra behov. Bidrag kan enligt 1997 års

bestämmelser ges till större (över 50 000 kr) nybyggnationer och upprustningar av befintligt

vägnät. Förvaltningens förslag innebär att gränsen höjs och att byggnadsbidrag får lämnas

endast till projekt med en kalkylerad kostnad överstigande en miljon kronor. Byggnadsbidrag

får lämnas med max 10 procent av godkända kostnader. Förslaget innehåller grunder för

prioritering av ansökningar om tillgängliga medel inte räcker till alla bidragsberättigade

projekt. Om projekten bedöms likvärdiga har nämnden möjlighet att fördela tillgängliga

medel proportionellt mellan projekten. Krav uppställs på att projekten slutförs, att ekonomisk

redovisning visar bidragsberättigade kostnader och att erforderliga myndighetstillstånd har

erhållits.

Trafikplanebidrag

Trafikplanebidrag avser bidrag till åtgärder upptagna i kommunens trafikplan. Bidraget är

egentligen en form av byggnadsbidrag, men är i förslaget infört som en egen bidragstyp med

andra villkor. Förvaltningens förslag innehåller inte några krav på ett projekts storlek eftersom

kommunen har prioriterat projektet genom att ta in det i en kommunal trafikplan.

Trafikplanebidrag får lämnas med max 100 procent av godkända kostnader. Väghållaren har

ansvaret för standarden på och driften av enskild väg, oftast inom ramen för lantmäteriets

beslut om gemensamhetsanläggning. Att en åtgärd har upptagits i en kommunal trafikplan

medför inte att kommunen har övertagit ansvaret för del av en enskild väg eller del av en

allmän plats under enskilt huvudmannaskap, endast att kommunen har ansett åtgärden vara

viktig och att kommunen är beredd att i mån av tillgängliga medel bidra till investeringen av

åtgärden i den enskilda vägen. Kräver väghållaren att kommunen ska vara ansvarig för

framtida drift och underhåll av åtgärden, saknas förutsättningar att lämna trafikplanebidrag,

oavsett om det sker genom ett avtal eller ett beslut.

Driftbidrag
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Sektor samhällsbyggnad/Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag innebär att driftbidrag inte

lämnas. För att undvika framtida diskussioner vid trafikplanebidrag klargörs det uttryckligen

att driftbidrag inte heller lämnas för drift av åtgärd upptagen i en kommunal trafikplan.

Ekonomisk bedömning

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Invånarperspektiv

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Hållbarhetsperspektivet

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Remissyttrande

Hänvisas till tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende. Beslutets genomförande

Beslutets genomförande

Beslutet expedieras till kommunstyrelseförvaltningen för färdigställande av styrdokument

samt publicering på författningssamlingen på hemsidan vid ikraftträdande

Förvaltningens bedömning

Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning. Hänvisas
till tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen för förvaltningens bedömning.
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Regler om kommunalt bidrag till enskilda 
vägar 
 
Inledande bestämmelser 
 
Innehåll 
 
1 § 
Dessa regler innehåller bestämmelser om kommunalt bidrag till enskilda vägar i Ale kommun. 
 
Definitioner 
 
2 § 
 
I dessa regler avses  

- med ansvarig myndighet samhällsbyggnadsnämnden i egenskap av myndighet, 
- med byggnadsbidrag bidrag till byggnationer och upprustningar av befintligt 

vägnät med en kalkylerad kostnad överstigande en miljon kronor om dessa inte 
finns upptagna i en trafikplan,  

- med byggnadsåret det kalenderår som byggnadsarbetena enligt bidragsansökan 
ska utföras under, 

- med projektet den byggnation som bidrag söks för,  
- med trafikplan av kommunen antagen plan för utbyggnad och upprustning av 

trafikleder såsom kommunens trafikplan, plan för vissa trafikslag eller trafikplan 
för vissa delar av kommunen och 

- med trafikplanebidrag bidrag till åtgärd som finns upptagen i en trafikplan. 

Vem som fattar beslut eller vidtar åtgärder inom ansvarig myndighet framgår av myndighetens 
delegeringsordning, annan författning eller andra styrande dokument. 
 
Bidragsberättigade vägar 
 
3 § 
 
Bidrag får inom detaljplanelagd allmän plats lämnas för områden för gång-, cykel- eller biltrafik, 
om den allmänna platsen enligt detaljplanen ska vara eller är under enskilt huvudmannaskap. 
 
Bidrag får utom detaljplanelagt område lämnas för enskild vägs områden för gång-, cykel- eller 
biltrafik som har ett allmänt intresse som trafikled. 
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4 § 
 
Såsom ytterligare förutsättning för att en väg ska vara bidragsberättigad gäller att vägen hålls öppen 
för allmän trafik. 
 
Förutsättningar för stöd 
 
5 § 
 
Om ett stöd inte är tillåtet enligt EU-rätten, kommunallagen eller annan författning, får bidrag inte 
lämnas. 
 
Ansvarig myndighet  
 
6 § 
 
Ansvarig myndighet prövar ansökningar om bidrag enligt dessa regler. 
 
Ansvarig myndighet prövar om avtal ska ingås för att genomföra en åtgärd på enskild väg som är 
intagen i en trafikplan. 
 
Driftsbidrag 
 
7 § 
 
Kommunalt bidrag till drift av enskilda vägar lämnas inte. Detta gäller oavsett om en väg är 
upptagen i en trafikplan eller inte och oavsett vilket trafikslag som vägarna är avsedda för. 
 
Byggnadsbidrag 
 
Byggnadsbidrag eller trafikplanebidrag 
 
8 § 
 
För byggnadsbidrag till åtgärder som inte finns upptagna i trafikplan gäller bestämmelserna i detta 
kapitel (8–28 §§). Byggnadsbidrag får lämnas endast för projekt med en kostnad överstigande 1 
miljon kronor. 
 
För bidrag till utförande (byggande) av åtgärder upptagna i trafikplan gäller bestämmelserna i 
kapitlet trafikplanebidrag (29–34 §§). Trafikplanebidrag får lämnas oavsett projektens storlek. 
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Förutsättningar för byggnadsbidrag 
 
9 § 
 
Byggnadsbidrag får lämnas om kommunfullmäktige för aktuellt budgetår har anslagit särskilda 
medel för ändamålet bidrag till enskilda vägar och bidraget avser bidragsberättigade vägar. 
Byggnadsbidrag får i så fall lämnas i mån av tillgång på medel med högst tio procent av 
bidragsberättigade kostnader. 
 
Byggnadsbidrag lämnas dock inte för  

1. vägar inom ett exploateringsområde eller för vägar som i huvudsak betjänar ett 
sådant område, 

2. vägar inom områden detaljplanelagda som park eller natur, om inte vägarna av 
trafikskäl är väsentliga för det planlagda gatunätet eller 

3. åtgärdande av eftersatt underhåll. 

10 § 
 
I de kostnader som ska ligga till grund för beräkningen av byggnadsbidrag ingår kostnader för  

1. omläggning av en väg i en ny sträckning, 
2. upprustning av en väg, samt 
3. projektering och kontroll av punkterna 1-2. 

11 § 
 
Byggnadsbidrag lämnas inte för kostnader för 

1. anläggande av en ny väg, 
2. förrättningar,  
3. markersättningar, 
4. intrångsersättningar, 
5. slitage från byggtrafik på väghållarens anläggningar och 
6. väghållarens eget arbete. 

12 § 
 
Byggnadsbidrag lämnas inte för kostnader som har uppkommit innan medel genom ett 
reservationsbeslut har reserverats för ansökan. Detta gäller dock inte projekteringskostnader. 
 
Om kostnader har uppkommit efter det att medel genom ett reservationsbeslut har reserverats för 
ansökan, får bidrag lämnas för kostnaderna även om de har uppkommit före byggnadsåret. 
 
13 § 
 
En ansökan om byggnadsbidrag får endast avse ett byggnadsår. Om ett projekt planeras att pågå 
under flera byggnadsår ska projektet delas i flera projekt. 
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14 § 
 
Om myndighetstillstånd erfordras för att genomföra ett projekt, får bidrag lämnas endast om ett 
sådant tillstånd finns. 
 
15 § 
 
Byggnadsbidrag för väg utanför detaljplanelagt område får lämnas endast om väghållaren förbinder 
sig att hålla vägen öppen för allmän trafik av det slag som vägen är lämpad för under minst 20 år 
räknat från den 31 december byggnadsåret. 
 
Ansökan 
 
16 § 
 
Ansökan om byggnadsbidrag inlämnas till ansvarig 
myndighet senast den 1 mars året före byggnadsåret. 
 
Ansökan ska vara skriftlig och ange  

1. vilket år sökanden avser att utföra byggnadsarbetena, samt 
2. om ansökan om bidrag även har gjorts eller kommer att göras hos annan statlig, 

regional eller kommunal myndighet eller inte, samt i så fall myndighetens namn 
och telefonnummer. 

Till ansökan ska bifogas ritningar, kostnadsberäkningar och andra handlingar som sökanden önskar 
åberopa till stöd för sin ansökan. 
 
Om myndighetstillstånd erfordras för att genomföra den byggnation som byggnadsbidrag söks för, 
ska myndighetstillståndet bifogas ansökan. Om tillstånd ännu inte har erhållits, ska i stället en kopia 
av ingiven ansökan om myndighetstillstånd bifogas ansökan om byggnadsbidrag. 
 
Till ansökan om byggnadsbidrag för väg utanför detaljplanelagt område, ska även bifogas en 
förbindelse från väghållaren att hålla vägen öppen för allmän trafik av det slag som vägen är 
lämpad för under minst 20 år räknat från den 31 december byggnadsåret. 
 
Reservationsbeslut 
 
17 § 
 
Medel får genom ett reservationsbeslut reserveras för en ansökan om byggnadsbidrag  

1. om ansökan avser en bidragsberättigad vägsträcka, 
2. om förutsättningarna för bidrag är uppfyllda och 
3. om ansökan med kostnadskalkyl och andra bifogade handlingar innehåller de 

fakta som behövs för bedömningen av ansökan. 
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Räcker av kommunfullmäktige avsatta medel inte till alla projekt som uppfyller kraven i dessa 
regler, ska tillgängliga medel fördelas efter hur prioriterade projekten bedöms vara. Projekt 
innehållande väsentliga trafiksäkerhetshöjande åtgärder och projekt av större allmänintresse ska 
därvid prioriteras. 
 
18 § 
 
Ett reservationsbeslut får fattas först efter det att kommunfullmäktige har antagit kommunens 
budget för byggnadsåret. 
 
19 § 
 
I ett reservationsbeslut ska en reservation av medel för en viss ansökan om byggnadsbidrag anges i 
procent av bidragsberättigade verkliga byggnadskostnader. Reservationsbeslutet ska därutöver ange 
ett tak i kronor angivet till exempel med texten ”dock högst x kr”. Takbeloppet i kronor ska vara 
angiven procent av de i ansökan bidragsberättigade kalkylerade kostnaderna. 
 
Ett reservationsbeslut ska vidare innehålla information om  

1. att en reservation förfaller om ansökan om byggnadsbidrag avslås, samt 
2. att sökanden är skyldig att senast den 15 november året efter byggnadsåret till 

ansvarig myndighet lämna en anmälan att byggnadsarbetena är slutförda 
alternativt en rapport och en ekonomisk redovisning av projektet. 

20 § 
 

Ett reservationsbeslut ska skickas till sökandena i de projekt som medel har reserverats för. 
 
Beslutet ska därutöver skickas till kommunens ekonomiavdelning för uppbokning i kommunens 
bokföring. 
 
Användning av outnyttjade medel 
 
21 § 
 
Särskilt anvisade medel som inte reserveras för någon ansökan, får ansvarig myndighet använda för 
att finansiera åtgärd på enskild väg som finns upptagen i en trafikplan. 
 
Redovisning  
 
22 § 
 
Sökanden ska till ansvarig myndighet anmäla när byggnadsarbetena är slutförda. Till anmälan ska 
bifogas en ekonomisk redovisning som visar kostnaderna för projektet och kopior på fakturor och 
kvitton som styrker kostnaderna.  
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Anmälan med tillhörande handlingar ska lämnas in senast den 15 november året efter byggnadsåret. 
Om byggnadsarbetena inte är slutförda vid denna tidpunkt, ska sökanden i stället till ansvarig 
myndighet lämna in en rapport på vad som återstår att utföra och anledningen till att projektet inte 
är slutfört. Anmälan med tillhörande handlingar ska i så fall inlämnas så snart byggnadsarbetena är 
slutförda, dock innan det inte längre föreligger förutsättningar att bevilja byggnadsbidrag enligt 26 
§. 
 
Om ansvarig myndighet begär det, ska sökanden visa upp sökandens bokföring för aktuell period 
med tillhörande verifikat i original och låta myndigheten kopiera materialet. 
 
23 § 
 
Om en kopia av ansökan om myndighetstillstånd har bifogats ansökan om byggnadsbidrag, ska 
sökanden till ansvarig myndighet inge en kopia av beslutet i myndighetstillståndsärendet efter det 
att beslutet har meddelats. 
 
Beslut om bidrag 
 
24 § 
 
Ansvarig myndighet kontrollerar att byggnadsarbetena har färdigställts i enlighet med ansökan eller 
i enlighet med av myndigheten godkända förändringar samt att ingiven redovisning styrker 
bidragsberättigade kostnader i projektet. 
 
25 § 
 
Byggnadsbidrag ska beviljas om 

1. medel har reserverats för projektet, 
2. byggnadsarbetena senast den 1 oktober andra året efter byggnadsåret är 

färdigställda i enlighet med ansökan eller i enlighet med förändringar godkända 
av ansvarig myndighet, 

3. ekonomisk redovisning med tillhörande verifikat har inlämnats senast den 1 
oktober andra året efter byggnadsåret och 

4. myndighetstillstånd har meddelats, om sådant tillstånd erfordras för att 
genomföra projektet. 

Byggnadsbidrag ska beviljas till det belopp reservationsbeslutets reservation för projektet anger, 
baserat på bidragsberättigade kostnader i inlämnad redovisning. I bidragsbeslutet ska ett beviljat 
bidrag anges i kronor. 
 
26 § 
 
En ansökan om byggnadsbidrag ska avslås helt eller delvis 

1. om ansökan har inkommit för sent enligt 16 § eller 
2. om byggnadsbidrag inte ska beviljas enligt 25 §. 
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27 § 
 
Ett beslut i bidragsärendet ska skickas till sökanden. 
 
Ett beslut i bidragsärende, i vilket medel tidigare har reserverats, ska därutöver skickas till 
kommunens ekonomiavdelning för erforderlig åtgärd i kommunens bokföring. 
 
Utbetalning av bidrag 
 
28 § 
 
Efter det att ett bidragsbeslut har vunnit laga kraft ska ansvarig myndighet ombesörja att underlag 
för utbetalning av beviljat bidrag skickas till kommunens ekonomiavdelning för utbetalning. Till 
underlaget för utbetalning ska en kopia av bidragsbeslutet bifogas. 
 
Trafikplanebidrag 
 
Förutsättningar för trafikplanebidrag 
 
29 § 
 
Trafikplanebidrag får lämnas om ansvarig myndighet bedömer att åtgärden ryms inom 
myndighetens ekonomiska ramar. Trafikplanebidrag får i så fall lämnas med högst 100 procent av 
kostnaden för åtgärdens utförande. 
 
Att driftsbidrag inte lämnas till anläggning som har byggts med stöd av trafikplanebidrag framgår 
av 7 §. 
 
Åtgärder som byggts med stöd av trafikplanebidrag förrättas in i gemensamhetsanläggningen. 
 
Förutsättningar för bidrag 
 
30 § 
 
I de kostnader som ska ligga till grund för beräkningen av trafikplanebidrag ingår kostnader för  

1. anläggande av en ny väg, 
2. omläggning av en väg i en ny sträckning, 
3. upprustning av en väg, 
4. projektering och kontroll av punkterna 1-3, 
5. nybildning eller omprövning av en gemensamhetsanläggning enligt 

anläggningslagen (1973:1149) om förrättningen är nödvändig för att 
den ansökta åtgärden ska få genomföras, 

6. markersättningar och  
7. intrångsersättningar. 
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Bidragsberättigade kostnader är endast kostnader för att uppnå normal kommunal standard för en 
nybyggnation av ett motsvarande kommunalt objekt. 
 
31 § 
 
Trafikplanebidrag lämnas inte för kostnader avseende 

1. slitage från byggtrafik på väghållarens anläggningar och 
2. väghållarens eget arbete. 

32 § 
 
Trafikplanebidrag får inte lämnas för kostnader som har uppkommit innan ansvarig myndighet har 
godkänt ett avtal avseende åtgärd i trafikplan eller reserverat medel för en ansökan om 
trafikplanebidrag. Detta gäller dock inte projekteringskostnader. 
 
Handläggning av trafikplanebidrag 
 
33 § 
 
När ansvarig myndighet har möjlighet ekonomiskt att genomföra en sådan del av trafikplan som 
avser enskild väg, ska myndigheten uppta samtal med berörd väghållare.  
 
Är nämnden och väghållaren eniga om villkoren för att genomföra en åtgärd intagen i trafikplanen, 
får ett avtal ingås. Ett sådant avtal bör reglera projektering, utförande, kvalitet, tider, ekonomi, 
redovisning och kontroll. 
 
34 § 
 
Om ett avtal inte sluts och en väghållare i stället ansöker om trafikplanebidrag, ska 12–20 och 22–
28 §§ avseende byggnadsbidrag i tillämpliga delar gälla även för trafikplanebidrag. 

 
Övergångsregler 
 
Ikraftträdande m m 
 
35 § 
 
Dessa regler träder i kraft den 1 januari 2023, då gällande bestämmelser om bidrag till enskilda 
vägar upphör att gälla. 
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Ansökningstid för byggnation under 2023 
 
36 § 
 
Ansökan om bidrag för byggnadsåret 2023 inlämnas till ansvarig myndighet senast den 1 februari 
2023 i stället för inom den i 16 § angivna tiden. För en sådan ansökan ska de nya reglerna tillämpas. 
 
Bidrag för byggnation före 2023 
 
37 § 
 
Bestämmelser om bidrag till enskilda vägar antagna av kommunfullmäktige den 28 april 1997, § 
50, ska dock även fortsättningsvis tillämpas för bidrag beviljade före den 1 januari 2023.  
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1997-04-28 37(47)

c

o

Kf $ 50

Ks $67

Au § A 34 Dar 70/97

Nya bestämmelser om bidrag till enskUda vägar

Nuvarande regler om bidragsgivning vid upprustning av enskilda vägar an-
togs av kommunfullniäktige 1974-06-06, § 93. En revidering av dessa regler
har gjorts av kommuiiledningsstaben som i skrivelse 1997-03-19 till kom-
munstyrelsen föreslås att fullmäktige beslutar att upphäva tidigare bidragsbe-
stämmelser och anta de nu föreslagna bestämmelserna att gälla
fr o m 1997-07-01.

Enligt förslaget föreslås att Indrag till vägar betalas ut i form av bidrag tiU
större (över 100.000 kronor) nybyggnationer och upprustningar av befint-
ligt vägnät. Bidrag föreslås ej utgå till nyexploatering. Bidrag betalas ut med
högst 10% av kalkylerad kostnad.

Ansökan tillsammans med de handlingar som sökanden önskar åberopa ska
inlämnas till kommunstyrelsen som har att inhämta tekniska kontorets be-
dömning i varje enskilt fall. Beslut om bidrag sker i samband med antagande
av budget för kommande år. Om bidrag beviljas utbetalas detta efter det att
arbetet färdigställts. Driftsbidrag betalas ej ut.

Vad gäller borgen så föreslås att kommunal borgen kan beviljas i enstaka fall
till vägförening ocii vägsamfällighet, dock högst under fem år. Borgen avser
större oaibyggnader, företrädesvis broar.

Ansökan ska inlämnas till konamunstyrelsen som har att inhämta tekniska
kontorets bedöinning i varje enskilt fall. Det är konununfullinäktige som be-
viljar borgan.

Föreslagna bestämmelser upphäver tidigare bestämmelser enligt kommun-
fuUmäktiges beslut 1974-06-06, § 93.

TttatcFändw sigB URliapbaawiairii;
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Kf S 50 forts

Ks S 67 forts

Au S A 34 forts Dnr 70/97

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

KQmmunfullmäktige beslutar

att bidrag på högst 10% av kalkylerad kostnad kan ges till större
(över 50. 000 kronor) nybyggnationer och. upprustningar av
befintligt vägnät,

att med ovan angivna ändring anta föreliggande förslag till nya bestämmelser
om bidrag för enskilda vägar att gälla fr o m 1997-07-01, samt

att därmed upphäva tidigare bestämmelser enligt kommunftdlmäktiges
beslut 1974-06-06, § 93.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Enligt arbetsutskottet.

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla koxnmunstyrelsens förslag.

Exp: Tekniska nämnden
Hans Persson

juacGwdcs sign

M
^'
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97-03-19 Dnr

, , l A; r. KOMMUN

't, '; Ko^imunstyreisen

Dnr

Kommunstyrelsen

Förslag tUl nya bestänunelser om bidrag till enskilda vägar

Befogat föreligger förslag till bidrag till enskilda vägar. Förslaget har upprättats i samråd med tekniska
kontoret.

Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige

att, med upphävande av tidigare bidragsbestämmelser enl § 93/1974, antaga föreslagna
bidragsbestämmelser att gälla fr o m 1997-07-01.

Alafors 1997-03-19

KOMMUNLEDNINGSTSTABEN

^

ja Åke Sandberg



Förslag till bestämmelser om bidrag till enskilda vägar.

fl

Bidrag

Bidrag till vägar utgår i form av bidrag till större (över 100.000 kr) nybyggnationer och upprustningar
av befindigt vägnät. Bidrag utgår ej vid nyexploatering.

Bidrag utgår med högst 10 % av kalkylerad kostnad.

Ansökan åtföljt av de handlingar sökanden önskar åberopa inlänanas till koraniunstyrelsen som har
att inhämta tekniska kontorets bedöinning i varje enskilt fall.

Beslut om bidrag sker i samband med antagande av budget för kommande år.

Om bidrag beviljats utbetalas detta efter det att arbetet färdigställts.

Driftbidrag utgår ej

Borgen

Kommunal borgen kan beviljas I enstaka fall till vägförening och vägsamfällighet, dock högst under 5
år. Borgen avser större ombyggnader, företrädesvis broar.

Ansökan inlämnas till kommunstyrelsen som har att inhämta tekniska kontorets bedömning i varje
enskilt fall.

Borgen beviljas av koramunfullinäktige.

Föreslagna bestäxnmelser upphäver tidigare bestämmelser enl kommunfullmäktiges beslut § 93/1974



Från: janpeter.eldh@telia.com
Till: FN-TRAFIK
Ärende: Sv: Remiss - Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar SBN.2022.201
Datum: den 3 oktober 2022 22:50:17

Du får inte e-post ofta från janpeter.eldh@telia.com. Se varför det här är viktigt.

Hej.
 
Yttrande: Att kommunfullmäktige har anslagit medel i sin årsbudget, för ändamål som
                  beskrivs i Remissen  1 § - 37 §.
 
Jan-Peter Eldh
Ordförande Älvängens vägförening
 
 

Från: Katarina Lagerkvist <katarina.lagerkvist@ale.se> För FN-TRAFIK
Skickat: den 12 september 2022 11:39
Till: janpeter.eldh@telia.com
Ämne: Remiss - Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar SBN.2022.201
 
 
Remiss
 
Här kommer en remiss gällande Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar.
 
Nedan finns ett antal punkter som beskriver reglerna i korthet, men var god och läs
bifogade regler i sin helhet innan remissyttrande skickas in.
 

Bidrag får inom detaljplanelagd allmän plats lämnas för områden för gång-, cykel-
eller biltrafik, om den allmänna platsen enligt detaljplanen ska vara under enskilt
huvudmannaskap.
Bidrag får utom detaljplanelagt område lämnas för enskild vägs områden för
gång-, cykel- eller biltrafik som har ett allmänt intresse som trafikled.
Såsom ytterligare förutsättning för att en väg ska vara bidragsberättigad gäller att
vägen hålls öppen för allmän trafik.
Kommunalt bidrag till drift av enskilda vägar lämnas inte

 
Trafikplanebidrag får lämnas om ansvarig myndighet bedömer att åtgärden ryms
inom myndighetens ekonomiska ramar. Trafikplanebidrag får i så fall lämnas med
högst 100 procent av kostnaden för åtgärdens utförande (inklusive projektering).
Trafikplanebidrag får lämnas oavsett projektens storlek.

 
Byggnadsbidrag får lämnas endast för projekt med en kostnad överstigande 1
miljon kronor.
Byggnadsbidrag får lämnas om kommunfullmäktige för aktuellt budgetår har
anslagit särskilda medel för ändamålet bidrag till enskilda vägar och bidraget
avser bidragsberättigade vägar. Byggnadsbidrag får i så fall lämnas i mån av
tillgång på medel med högst tio procent av bidragsberättigade kostnader.

 

mailto:janpeter.eldh@telia.com
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https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification


Remissyttrande skickas till trafik@ale.se senast 3 oktober 2022.
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Katarina Lagerkvist
Trafikingenjör
__________________
 

Sektor samhällsbyggnad
Ledetvägen 6
SE-449 80 Alafors
0303-703473
E-post: katarina.lagerkvist@ale.se
www.ale.se
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PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 252 Dnr SBN.2022.201

Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
förvaltningens förslag till regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar.

Motivering till beslut

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2022, § 37, genom ändring av
reglementen för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden överfört
ansvaret för bidrag till enskilda vägar från kommunstyrelsen till
samhällsbyggnadsnämnden. 1997 års bestämmelser behöver därmed skrivas om.

Sammanfattning

För bidrag till enskilda vägar gäller 1997 års förslag till bestämmelser om
bidrag till enskilda vägar, med den av kommunfullmäktige beslutade ändringen
vid antagandet den 28 april 1997, § 50.

Kommunfullmäktige har den 28 september 2015, § 139, i ett ärende angående
övertagande av väghållningen av enskilda vägar i kommunens större orter
bland annat uppdragit åt samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med
framtagande av förslag till nya bidrag för vägföreningar utanför kommunens
tätorter. Kommunfullmäktige har den 28 mars 2022, § 74, upphävt övriga
beslut fattade samtidigt i 2015 års ärende.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till regler om kommunalt bidrag till
enskilda vägar. Förslaget är anpassat till en organisation med
samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig myndighet och innehåller två typer
av bidrag, byggnadsbidrag och trafikplanebidrag. Byggnadsbidrag får lämnas
till byggnationer och upprustningar av befintligt vägnät till projekt med en
kalkylerad kostnad överstigande en miljon kronor. Byggnadsbidrag får lämnas
med max 10 procent av godkända kostnader.
Trafikplanebidrag får lämnas till åtgärder som finns upptagna i en kommunal
trafikplan och innehåller inte några krav på ett projekts storlek eftersom
kommunen har prioriterat projektet genom att ta in det i en kommunal trafikplan.
Trafikplanebidrag får lämnas med max 100 procent av godkända kostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-11
Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar (förvaltningens förslag), 2022-10-
28
1997 års förslag till bestämmelser om bidrag till enskilda vägar, 2022-10-24

15(31)



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges protokoll 1997-04-28, § 50 (med beslutade ändringar av
1997 års förslag), 1997-04-28
Remissyttrande Nol Alafors vägförening, 2022-09-29
Remissyttrande Älvängens vägförening, 2022-10-03

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Handläggaren

Delges:

Nol Alafors vägförening
Älvängens vägförening

För kännedom:

Alvhems vägförening
Bohus Surte vägförening
Garnvindans vägförening
Nödinge vägförening
Vadbacka samfällighetsförening

16(31)



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(8)

Sektor samhällsbyggnad

Diarienummer:SBN.2022.201
Datum: 2022-11-11
Trafikingenjör Katarina Lagerkvist

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens
förslag till regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar.

Motivering till beslut

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2022, § 37, genom ändring av reglementen för
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden överfört ansvaret för bidrag till enskilda
vägar från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. 1997 års bestämmelser behöver
därmed skrivas om.

Sammanfattning

För bidrag till enskilda vägar gäller 1997 års förslag till bestämmelser om bidrag till enskilda
vägar, med den av kommunfullmäktige beslutade ändringen vid antagandet den 28 april 1997,
§ 50.

Kommunfullmäktige har den 28 september 2015, § 139, i ett ärende angående övertagande av
väghållningen av enskilda vägar i kommunens större orter bland annat uppdragit åt
samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med framtagande av förslag till nya bidrag för
vägföreningar utanför kommunens tätorter. Kommunfullmäktige har den 28 mars 2022, § 74,
upphävt övriga beslut fattade samtidigt i 2015 års ärende.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar.
Förslaget är anpassat till en organisation med samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig
myndighet och innehåller två typer av bidrag, byggnadsbidrag och trafikplanebidrag.
Byggnadsbidrag får lämnas till byggnationer och upprustningar av befintligt vägnät till
projekt med en kalkylerad kostnad överstigande en miljon kronor. Byggnadsbidrag får lämnas
med max 10 procent av godkända kostnader.
Trafikplanebidrag får lämnas till åtgärder som finns upptagna i en kommunal trafikplan och
innehåller inte några krav på ett projekts storlek eftersom kommunen har prioriterat projektet
genom att ta in det i en kommunal trafikplan. Trafikplanebidrag får lämnas med max 100
procent av godkända kostnader.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Mattias Mossberg Jesper Normén

Samhällsbyggnadschef Teknisk chef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-11

Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar (förvaltningens förslag), 2022-10-28

1997 års förslag till bestämmelser om bidrag till enskilda vägar, 2022-10-24

Kommunfullmäktiges protokoll 1997-04-28, § 50 (med beslutade ändringar av 1997 års
förslag), 1997-04-28

Remissyttrande Nol Alafors vägförening, 2022-09-29

Remissyttrande Älvängens vägförening, 2022-10-03

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Handläggaren

Delges:

Nol Alafors vägförening
Älvängens vägförening

För kännedom:

Alvhems vägförening
Bohus Surte vägförening
Garnvindans vägförening
Nödinge vägförening
Vadbacka samfällighetsförening

Ärendet

Bakgrund

För bidrag till enskilda vägar gäller 1997 års förslag till bestämmelser om bidrag till enskilda
vägar med den av kommunfullmäktige beslutade ändringen vid antagandet den 28 april 1997,
§ 50.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2022, § 37, genom ändring av reglementen för
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden överfört ansvaret för bidrag till enskilda
vägar från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. 1997 års bestämmelser behöver
därmed skrivas om.

Kommunfullmäktige har den 28 september 2015, § 139, i ett ärende angående övertagande av
väghållningen av enskilda vägar i kommunens större orter bland annat uppdragit åt
samhällsbyggnadsnämnden att påbörja arbetet med framtagande av förslag till nya bidrag för
vägföreningar utanför kommunens tätorter. Kommunfullmäktige har den 28 mars 2022, § 74,
upphävt övriga beslut fattade samtidigt i 2015 års ärende.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar.
Förslaget är anpassat till en organisation med samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig
myndighet och innehåller två typer av bidrag, byggnadsbidrag och trafikplanebidrag.

Byggnadsbidrag

Byggnadsbidrag motsvarar det bidrag som kan lämnas med stöd av 1997 års bestämmelser,
men får beviljas endast om kommunfullmäktige har avsatt särskilda medel för ändamålet
bidrag till enskilda vägar. Senaste dag för att lämna in ansökningar om byggnadsbidrag
föreslås vara den 1 mars året före byggnadsåret för att kommunen i budgetarbetet ska kunna
väga behovet av pengar för enskilda vägar mot andra behov.

Bidrag kan enligt 1997 års bestämmelser ges till större (över 50 000 kr) nybyggnationer och
upprustningar av befintligt vägnät. Förvaltningens förslag innebär att gränsen höjs och att
byggnadsbidrag får lämnas endast till projekt med en kalkylerad kostnad överstigande en
miljon kronor. Byggnadsbidrag får lämnas med max 10 procent av godkända kostnader.
Förslaget innehåller grunder för prioritering av ansökningar om tillgängliga medel inte räcker
till alla bidragsberättigade projekt. Om projekten bedöms likvärdiga har nämnden möjlighet
att fördela tillgängliga medel proportionellt mellan projekten. Krav uppställs på att projekten
slutförs, att ekonomisk redovisning visar bidragsberättigade kostnader och att erforderliga
myndighetstillstånd har erhållits.

Trafikplanebidrag

Trafikplanebidrag avser bidrag till åtgärder upptagna i kommunens trafikplan. Bidraget är
egentligen en form av byggnadsbidrag, men är i förslaget infört som en egen bidragstyp med
andra villkor. Förvaltningens förslag innehåller inte några krav på ett projekts storlek
eftersom kommunen har prioriterat projektet genom att ta in det i en kommunal trafikplan.
Trafikplanebidrag får lämnas med max 100 procent av godkända kostnader.

Väghållaren har ansvaret för standarden på och driften av enskild väg, oftast inom ramen för
lantmäteriets beslut om gemensamhetsanläggning. Att en åtgärd har upptagits i en kommunal
trafikplan medför inte att kommunen har övertagit ansvaret för del av en enskild väg eller del
av en allmän plats under enskilt huvudmannaskap, endast att kommunen har ansett åtgärden
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vara viktig och att kommunen är beredd att i mån av tillgängliga medel bidra till
investeringen av åtgärden i den enskilda vägen. Kräver väghållaren att kommunen ska vara
ansvarig för framtida drift och underhåll av åtgärden, saknas förutsättningar att lämna
trafikplanebidrag, oavsett om det sker genom ett avtal eller ett beslut.

Driftbidrag

Förvaltningens förslag innebär att driftbidrag inte lämnas.

För att undvika framtida diskussioner vid trafikplanebidrag klargörs det uttryckligen att
driftbidrag inte heller lämnas för drift av åtgärd upptagen i en kommunal trafikplan.

Ekonomisk bedömning

Kommunfullmäktige avgör genom beslutet om kommunens budget hur mycket som ska
avsättas som särskilda medel för ändamålet bidrag till enskilda vägar. Byggnadsbidrag får
lämnas till projekt med en kalkylerad kostnad överstigande en miljon kronor. Byggnadsbidrag
får lämnas med max 10 procent av godkända kostnader.

Kostnaderna för trafikplanebidrag föreslås belasta samhällsbyggnadsnämndens allmänna
medel och konkurrerar därmed med nämndens egna projekt om nämndens tillgängliga medel.
Kostnaderna för genomförande av trafikplanen kommer därmed att som tidigare tas inom
nämndens ramar. Trafikplanebidrag får lämnas med max 100 procent av godkända kostnader.

Invånarperspektiv

Byggnadsbidraget syftar till att möjliggöra byggnation och upprustning av befintliga vägar på

enskilda vägar. Bidragen måste vara en angelägenhet av allmänt intresse och bland annat

uppfylla likställighetsprincipens krav.

Trafikplanebidraget syftar till att öka andelen gång- och cykelvägar i kommunen. Fler gång-

och cykelvägar bidrar till säkrare skolvägar för kommunens barn och unga.

Hållbarhetsperspektivet

Trafikplanebidraget syftar till att öka andelen gång- och cykelvägar i kommunen. Fler gång-

och cykelvägar bidrar till att fler kommuninvånare kan välja hållbara resesätt.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Kommunalt bidrag till enskild väghållning

Av 2 kap 1 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen) framgår
att kommuner får lämna bidrag till byggande av väg och järnväg som staten ansvarar för.
Motsvarande bestämmelse finns inte för väg som enskilda väghållare ansvarar för. För att stöd
ska kunna lämnas krävs därmed att stödet omfattas av kommunernas allmänna kompetens i 2
kap kommunallagen. Detta innebär förenklat att det ska vara en angelägenhet av allmänt
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intresse och att ett antal principer måste iakttas. De viktigaste principerna är
lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen.

Likställighetsprincipen är den princip som kan skapa formuleringsproblem vid stöd till vissa
grupper. Likställighetsprincipen har i 2 kap 3 § kommunallagen formulerats på det sättet att
kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.
Detta innebär att kommunen ska behandla kommunmedlemmarna med objektivitet och
rättvisa.

Sammanfattningsvis kan sägas att drift och underhåll av gator och andra allmänna platser som
kommunen är huvudman för är obligatoriska uppgifter för kommunen (6 kap 21 § plan- och
bygglagen (2010:900) (PBL) och 2 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning). Att lämna bidrag till enskilda väghållare är frivilligt, men
bidragen måste vara en angelägenhet av allmänt intresse och bland annat uppfylla
likställighetsprincipens krav.

Statsbidrag till enskild väghållning

Staten lämnar genom Trafikverket bidrag till vissa enskilda vägar i enlighet med förordning
(1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning (statsbidragsförordningen). Förordningen
innehåller ett antal förutsättningar för att en väg ska vara berättigad till statsbidrag.

Statliga byggnadsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel med högst 75 procent av
kostnaderna.

Statliga årliga driftbidrag får lämnas till genomfartsvägar med högst 80 procent av
kostnaderna för driften.

Statliga årliga driftbidrag får lämnas till vägar som tillgodoser ett kommunikationsbehov för
fast boende utanför bebyggelseområdet eller är av väsentlig betydelse för näringslivet eller
det rörliga friluftslivet med högst 70 procent av kostnaderna för driften.

Remissyttrande

Remiss har skickats 2022-09-12 till Alvhems vägförening, inget remissvar har inkommit.

Remiss har skickats 2022-09-12 till Bohus Surte vägförening, inget remissvar har inkommit.

Remiss har skickats 2022-09-12 till Garnvindans vägförening, inget remissvar har inkommit.

Remiss har skickats 2022-09-12 till Nol Alafors vägförening och har kommit åter 2022-09-
29. Nedan följer ett sammandrag av yttrandet:

Enligt stadgarna skall Nol-Alafors vägförening utföra drift och underhåll av de vägar som
ingår i vägföreningen. Vägföreningen får alltså inte utföra någon nybyggnad av vägar. Bidrag
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blir därför aktuellt när det avser upprustning av befintligt vägnät t ex ny beläggning,
förstärkningsarbeten, reparation av broar mm. Kan också bli aktuell med att ersätta en
gammal bro med en ny om den gamla inte går att reparera.

Det har hittills varit mycket ovanligt med projekt med en kostnad på över en miljon kronor,
gränsen för bidrag borde vara 0,5 miljoner kronor.

Det borde vara möjligt att få bidrag som är större än 10 %, i speciella fall.

Om det uppstår en akut situation bör kommunen ha möjlighet att bevilja bidrag i efterhand.

Om ett projekt kommer att pågå under två kalenderår bör kommunen ha möjlighet att fatta
beslut om ett totalt bidrag för projektet.

Det vore bra om ansökan om bidrag kunde inlämnas t ex senast 1 maj året före projektets
genomförande.

Remiss har skickats 2022-09-12 till Nödinge vägförening, inget remissvar har inkommit.

Remiss har skickats 2022-09-12 till Vadbacka samfällighetsförening, inget remissvar har
inkommit.

Remiss har skickats 2022-09-12 till Älvängen vägförening och har kommit åter 2022-10-03
med följande svar:
Att kommunfullmäktige har anslagit medel i sin årsbudget, för ändamål som beskrivs i
Remissen  1 § - 37 §.

Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

För byggnadsbidrag innebär förvaltningens förslag att kommunens process är uppdelad i tre
faser.

· Kommunfullmäktige avgör genom beslutet om kommunens budget hur mycket som
ska avsättas som särskilda medel för ändamålet bidrag till enskilda vägar.

· Samhällsbyggnadsnämnden reserverar genom ett reservationsbeslut medel för de
projekt som får rätt till bidrag, efter det att kommunfullmäktige har antagit
kommunens budget för byggåret. Detta bör ett normalår medföra att väghållaren efter
nämndens beslut har möjlighet att upphandla och starta projektet redan hösten före
byggnadsåret.
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· Ett beslut om att bevilja ett bidrag i kronor fattas när ett projekt är färdigbyggt och
slutredovisat. Bidragsbesluten är tänkta att kunna delegeras, eftersom bidrag för ett
projekt ska beviljas enligt reservationsbeslutet om projektet är slutfört, redovisningen
visar bidragsberättigade kostnader och erforderliga myndighetstillstånd har erhållits.

För trafikplanebidrag innebär förvaltningens förslag att när ansvarig myndighet har

ekonomisk möjlighet att genomföra en sådan del av trafikplan som avser enskild väg, ska

myndigheten uppta samtal med berörd väghållare. Är nämnden och väghållaren eniga om

villkoren för att genomföra en åtgärd intagen i trafikplanen, får ett avtal ingås.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att det under överskådlig framtid kommer att finnas
begränsade resurser som kan avsättas för bidrag till enskilda vägar och att resurserna kan
komma att variera efter kommunens ekonomiska läge olika år.

Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar bör enligt förvaltningens mening innehålla
två typer av investeringsbidrag, dels byggnadsbidrag som till stora delar motsvarar 1997 års
bestämmelser om bidrag till enskilda vägar, dels trafikplanebidrag som lämnas för åtgärder
vilka kommunen har prioriterat genom att ta in dem i en kommunal trafikplan. Eftersom
kommunen har ett intresse av att trafikplanen genomförs finns enligt förvaltningens mening
skäl att villkoren är förmånligare för trafikplanebidrag.

Förvaltningens förslag innebär att byggnadsbidrag belastar särskilt av kommunfullmäktige
anvisade medel och att trafikplanebidrag belastar nämndens allmänna medel. Vid
byggnadsbidrag får kommunfullmäktige därigenom vid antagandet av kommunens budget
möjlighet att varje år utifrån kommunens ekonomiska situation väga behovet av kommunala
pengar för enskilda vägar mot behovet av kommunala pengar för andra kommunala intressen.
Förvaltningen gör bedömningen att det motsatta bör gälla vid trafikplanebidrag, dels för att
kommunen redan har prioriterat åtgärden genom att inta den i en kommunal trafikplan, dels
för att undvika en diskussion om rättvisan i fördelningen av pengar mellan projekt initierade
av kommunen och projekt initierade av väghållaren.

Att hantera bidragsansökningar medför administrativt arbete för både kommunen och sökande
väghållare. Enligt 1997 års bidragsbestämmelser kan bidrag ges till projekt över 50 000 kr
vilket medför ett maximalt bidrag (10 %) om 5 000 kr vid ett projekt på 50 001 kr. För att inte
dra i gång administrativt arbete för mindre bidrag bör byggnadsbidrag enligt förvaltningens
mening endast komma i fråga för större byggnationer och upprustningar. Förvaltningen
föreslår därför att byggnadsbidrag endast lämnas till projekt över en miljon kronor, vilket
skulle medföra ett maximalt bidrag (10 %) om 100 000 kr vid ett projekt på 1 000 001 kr.
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Förvaltningen gör bedömningen att högst tio procent av bidragsberättigade kostnader är en
rimlig avvägning av hur stort byggnadsbidrag som ska få lämnas. Förvaltningen föreslår
därför inte någon ändring av procentsatsen för byggnadsbidrag jämfört med 1997 års
bestämmelser. Förvaltningen gör bedömningen att motsvarande begränsningar inte bör göras
som förutsättning för trafikplanebidrag, eftersom kommunen vid trafikplanebidrag har
prioriterat åtgärden genom att föra in den i en kommunal trafikplan.

Driftbidrag skulle medföra ökade kostnader som i princip skulle låsa kommunens kommande
budgetar, eftersom det synes vara mindre lämpligt att driftbidrag till enskilda vägar skulle
variera mellan budgetåren. Driftbidrag skulle därutöver leda till en avsevärt ökad
administration. Förvaltningen föreslår därför att driftbidrag inte införs.

Förslaget till nya regler är tyvärr mer svårlästa, men är formulerade för att ge klarare regler
med större förutsebarhet. Förslaget skiljer även klarare på kommunfullmäktiges
ställningstagande om medelstilldelning i budgeten och myndighetens tillämpning av
regelsystemet vid bidragsgivning.

Upplevda orättvisor i lagar och förordningar kan enligt förvaltningens bedömning inte
åtgärdas genom kommunala bidragsregler, utan måste åtgärdas av riksdag eller regering
genom ändringar av PBL, väglagen eller statsbidragsförordningen. Den kommunala
kompetensens krav på angelägenhet av allmänt intresse och likställighet utgör enligt
förvaltningens bedömning från det statliga systemet fristående förutsättningar för ett
kommunalt bidragssystem.



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-12-12

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KF § 199 Dnr KS.2022.667

Politiskt initiativärende: Uppdrag till servicenämnden

gällande skola i området Nol-Alafors

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras för att avvakta den

återrapport av utredning av F-6 skola i Nol som slutredovisas senast 15

december 2022.

Sammanfattning

Robert Jansson (SD) väckte i kommunstyrelsen ett ärende på eget initiativ,

enligt 4 kap. 20 § kommunallagen (2017:725). Kommunstyrelsen beslutade att

föreslå till kommunfullmäktige att ändra uppdraget till servicenämnden att

utreda planeringen för ny F-6 skola i området Nol-Alafors att gälla både

alternativ 1 och 2. Kommunfullmäktige har tidigare gett servicenämnden i

uppdrag i beslut § 104, 2022-06-20, att utreda alternativ 1 om placering av ny

skola F-6 på befintlig skoltomt i Nol. Alternativen framgår i det förslag som

framfördes till kommunfullmäktige under sammanträdet 2022-06-20.

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet då minst en tredjedel av

de som tjänstgör har röstat för återremittering enligt de bestämmelser som

följer av kommunallagen (2017:725). Motiveringen är att avvakta den

återrapport som ska slutredovisas senast 2022-12-15 i enlighet med

kommunfullmäktiges beslut KF § 104, 2022-06-20.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut KS § 187, 2022-11-29

Skriftligt underlag initiativärende från Robert Jansson (SD), inkommen

2022-11-23

Yrkande

Robert Jansson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jessika Loftbring (C) yrkar att ärendet återremitteras för att avvakta den

återrapport av utredning av F-6 skola i Nol som slutredovisas senast 15

december 2022.

Dennis Ljunggren (S), Johan Nordin (S) och Eva Lans Samuelsson (L)

tillstyrker Jessika Loftbrings (C) yrkande om återremiss.



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-12-12

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Renée Palmnäs (FiA), Mikael Berglund (M) och Lars Kopp (M) yrkar bifall till

kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Jessika Loftbrings (C) yrkande om återremiss

ärendet ska avgöras under sammanträdet och finner att kommunfullmäktige

avslår detsamma. Omröstning begärs.

Omröstning

Följande omröstningsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till att ärendet ska avgöras under sammanträdet.

Nej-röst för bifall till ärendet ska återremitteras enligt Jessika Loftbrings (C)

yrkande.

Med 25-ja röster mot 23-nej röster beslutar kommunfullmäktige att återremittera

ärendet enligt Jessika Loftbrings (C) yrkande om återremiss då minst en tredje-

del av ledamöterna och tjänstgörande ersättarna begär det.

Ledamot/tjänstgörande

ersättare
Ja Nej Avstår

Mikael Berglund (M) X

Henrik Fogelklou (M) X

Maj Holmström (M) X

Dan Björk (M) X

Lars Kopp (M) X

Anna Löfgren Silfversparre (M) X

Johan Zenténius (M) X

Erik Liljeberg (M) X

Gay Johansson (M) X

Kristina Fogelklou (M) X

Jessika Loftbring (C) X

Dan Sandros (C) X

Lina Bodestad (C) X



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-12-12

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Eva Lans Samuelsson (L) X

Stefan Ekwing (L) X

Sune Rydén (KD) X

Maria-Bianca Andersson (KD) X

Dennis Ljunggren (S) X

Elaine Björkman (S) X

Seppo Tallheden (S) X

Anette Håkansson (S) X

Johan Nordin (S) X

Ingrid Inhammar (S) X

Niklas Ulfheden (S) X

Karl-Heinz Schneider (S) X

Gunnar Skaven (S) X

Toni Andersson (S) X

Aree Said Gaff (S) X

Christina Oskarsson (S) X

Krister Bergenhus (S) X

Monica Samuelsson (S) X

Ann-Sofie Hellvard (V) X

Sven Engdahl (V) X

Christer Pålsson (V) X

Anders Börjesson (V) X

Robert Jansson (SD) X

Lena Camp (SD) X

Ronny Alm (SD) X

Claes Mellander (SD) X



PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-12-12

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunchef

För kännedom

Servicenämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Utbildningsnämnden

Förvaltningsledningen

Kennet Sandow (SD) X

Puck Jonson Palm (SD) X

Robert Roos (SD) X

Emilia Persson (SD) X

Marita Henriksson (SD) X

Jari Tolkki (SD) X

Tyrone Hansson (FiA) X

Renée Palmnäs (FiA) X

Claes-Anders Bengtsson (KD) X

Summa 25 23 0



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS § 187 Dnr KS.2022.667

Initiativärende från Robert Jansson (SD): Uppdrag till

servicenämnden gällande skola i området Nol-Alafors

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att den fortsatta

planeringen av skola i Nol/Alafors sker under förutsättningen två skolor varav

en på Himlaskolans tomt i Alafors och en på befintlig skoltomt i Nol.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att servicenämnden

får i uppdrag att uppdatera beslutsunderlaget för ny skola i Alafors enligt

alternativ 2 Alafors och att skolan ska kunna inrymma minst 400 elever med

utbyggnadsmöjlighet.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att servicenämnden

planerar för byggstart på Himlatomten så snart det är möjligt.

Sammanfattning

Varje ledamot i en nämnd får väcka ett ärende på eget initiativ, enligt

4 kap. 20 § kommunallagen (2017:725). Robert Jansson (SD) har före det att

kallelsen skickades ut till kommunstyrelsen anmält ett initiativärende gällande

servicenämndens planering om ny skola i området Nol-Alafors.

Kommunfullmäktige har tidigare gett servicenämnden i uppdrag i beslut § 104,

2022-06-20, att utreda alternativ 1 om placering av ny skola F-6 på befintlig

skoltomt i Nol. Alternativen framgår i det förslag som framfördes till kommun-

fullmäktige under samma sammanträde. Detta förslag från kommunstyrelsen

innebär att uppdraget ändras och att planeringen inriktas på både alternativ 1 och 2.

Beslutsunderlag

Skriftligt underlag initiativärende från Robert Jansson (SD), inkommen

2022-11-23

Yrkande

Robert Jansson (SD) yrkar bifall till eget förslag.

Jessika Loftbring (C) yrkar att ärendet bordläggs.

Dennis Ljunggren (S) tillstyrker Jessika Loftbrings (C) yrkande om

bordläggning.

Dennis Ljunggren (S) yrkar avslag till Robert Janssons (SD) förslag.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-11-29

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Jessika Loftbrings (C) yrkande om

bordläggning och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Ordförande ställer proposition på Robert Janssons (SD) förslag och finner att

kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Protokollsanteckning

Jessika Loftbring (C) lämnar följande protokollsanteckning:

Centerpartiet anser att det är viktigt att vi förtroendevalda respekterar den

demokratiska processen. I juni i år fattade kommunfullmäktige beslutet att:

"Kommunfullmäktige beslutar om fortsatt utredning av placering av ny skola

F-6 på befintlig skoltomt i Nol enligt alternativ 1 i Uppdaterad rapport ny

skola F-6 Nol-Alafors, daterad 2022-03-28.

Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens presidium får i uppdrag att

återrapportera fortsatt utredning av alternativ 1 Nol, gemensamt till

presidierna i kommunstyrelsen, utbildningsnämnden,

samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden senast den 15

december 2022."

Vi anser att vi bör avvakta den återrapporteringen innan nytt beslut fattas och

att förslag till beslut ska arbetas fram av servicenämnden och bygga på det

som utredningen ovan visat.

Dennis Ljunggren (S) ställer sig för Socialdemokraternas räkning bakom

protokollsanteckningen.

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Servicenämnden

För kännedom

Samhällsbyggnadsnämnden

Utbildningsnämnden

Förvaltningsledningen



Initiativärende från Alesamverkan till kommunstyrelsen 2022-11-29

- Att den fortsatta planeringen av skola i Nol/Alafors sker under förutsättningen två skolor

varav en på Himlaskolans tomt i Alafors och en på befintlig skoltomt i Nol.

- Att Servicenämnden får i uppdrag att uppdatera beslutsunderlaget för ny skola i Alafors

enligt alternativ 2 Alafors och att skolan ska kunna inrymma minst 400 elever med

utbyggnadsmöjlighet.

- Att servicenämnden planerar för byggstart på Himlatomten så snart det är möjligt.

För Alesamverkan:

Robert Jansson

2:e vice ordförande kommunstyrelsen



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum: 2023-01-03

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS-KFu § 4 Dnr KS-KFU.2022.709

Översyn av bidragsregler för Ale kommuns

föreningsbidrag

Beslut

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslår att kommunfullmäktige

beslutar att anta förslag till nya bidragsregler för föreningar i Ale kommun.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en översyn av bidragsreglerna

för Ale kommuns föreningsbidrag. Syftet med översynen har varit att skapa

likvärdiga förutsättningar för alla föreningar i Ale kommun. Översynen har

genomförts genom omvärldsbevakning, föreningsdialog och internt arbete

genom arbetsgrupper på förvaltningen. En förändring i de nya bidragsreglerna

är att antalet bidragstyper har minskat, vilket ligger i linje med att skapa

likvärdiga förutsättningar för alla föreningar.

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2022-10-06 KFN § 91 togs beslut

att godkänna förslaget till nya bidragsreglerna som börjar gälla från 2023-01-

01. I enlighet med reglementet för kultur- och fritidsutskottet ska bidragsregler

fastställas av kommunfullmäktige. Utskottet beslutar därför att föreslå till

kommunfullmäktige att anta de nya bidragsreglerna i enlighet med

reglementet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-29

Bidragsregler Ale kommun, 2023-01-01

Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN § 91, 2022-10-06

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Fritids- och verksamhetsutvecklare

Författningssamlingen

För kännedom

Föreningsrådet

Registrerade föreningar i kommunens föreningsregister



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(4)

Kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer:KFN.2022.709
Datum: 2022-12-15
Fritids- och verksamhetsutvecklare Emma Kronberg

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kultur- och fritidsutskottet

Översyn av bidragsregler för Ale kommuns föreningsbidrag

Förslag till beslut

Kultur och fritidsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till nya

bidragsregler för föreningar i Ale kommun.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en översyn av bidragsreglerna för Ale
kommuns föreningsbidrag. Syftet med översynen har varit att skapa likvärdiga förutsättningar
för alla föreningar i Ale kommun. Översynen har genomförts genom omvärldsbevakning,
föreningsdialog och internt arbete genom arbetsgrupper på förvaltningen. En förändring i de
nya bidragsreglerna är att antalet bidragstyper har minskat, vilket ligger i linje med att skapa
likvärdiga förutsättningar för alla föreningar. På Kultur- och fritidsnämndens sammanträde
2022-10-06 KFN § 91 togs beslut att godkänna förslaget till nya bidragsreglerna som börjar
gälla från 2023-01-01. I enlighet med reglementet för kultur- och fritidsutskottet ska
bidragsregler fastställas av kommunfullmäktige.

Staffan Lekenstam Klas Arvidsson

Förvaltningschef Verksamhetschef Ale Fritid
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-29

Bidragsregler Ale kommun, 2023-01-01

Protokoll 2022-10-06 - KFN § 91

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Fritids- och verksamhetsutvecklare
Författningssamlingen

För kännedom:

Föreningsrådet
Registrerade föreningar i kommunens föreningsregister

Ärendet

Syftet med Ale kommuns regler för föreningsbidrag är att klargöra vilka bidrag som finns och
vilken förening som kan ansöka om ett bidrag, vilka krav som ställs för att tilldelas bidrag
samt vilka avvägningar som sker vid fördelning av bidrag. Syftet är också att ge kultur- och
fritidsnämnden vägledning vid prövning av bidragsansökningar. 

Under 2021 påbörjade sektor kultur- och fritid en omfattande översyn av bidragsreglerna för
Ale Kommuns föreningsbidrag. Syftet med översynen var att skapa lika förutsättningar för
alla föreningar i Ale kommun. Översynen har genomförts genom omvärldsbevakning,
föreningsdialog och internt arbete genom arbetsgrupper på förvaltningen. Kultur och
fritidsförvaltningen hade ett uppdrag ifrån nämnden för 2022 som var att utreda
förutsättningar för och stöd till kulturarvs-, bevarandeföreningar samt museer.
Bidragsöversynen genomfördes som en del av det uppdraget.

På Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2022-10-06 [KFN § 91] togs beslut att
godkänna förslaget till nya bidragsregler som börjar gälla från 2023-01-01. I enlighet med
reglementet för kultur- och fritidsutskottet ska bidragsregler fastställas av
kommunfullmäktige.

En viktig förändring i de nya bidragsreglerna är att antalet bidragstyper har minskat vilket
ligger i linje med att skapa lika förutsättningar för olika typer av föreningar. Tidigare så var
bidragstyperna separerade beroende på om det till exempel var en idrottsförening eller
kulturförening som söker bidrag. Förvaltningen har också sett över bidragsreglerna för att
ekonomiska föreningar (utan personligt ansvar) av ideell karaktär , som tillhandahåller
allmänna samlingslokaler, ska ha möjlighet att söka bidrag. Andra förändringar är att
bidragens syfte, villkor, ansöknings- och redovisningsförfarande är förtydligat för respektive
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bidrag. Demokrativillkoren för föreningsbidrag har förstärkts i linje med den statliga
Demokrativillkorsutredningen (SOU 2019:35).  

Tio bidragskategorier ingår i det nya förslaget.

Ekonomisk bedömning

Bidragsöversynen har genomförts inom nuvarande budgetram.

Invånarperspektiv

Ale kommuns mål är att kommunen ska ha ett rikt kultur- och fritidsliv präglat av frihet,
mångfald, öppenhet och kvalitet. Kommunens insatser för att förverkliga detta mål sker till
stor del genom att kultur- och fritidsnämnden på olika sätt stödjer det lokala föreningslivet
genom olika typer av bidrag. Det lokala föreningslivet skapar kultur- och fritidsaktiviteteter
för barn och unga samt personer med funktionsnedsättning och ger dem möjlighet till en
meningsfull fritid. Föreningsrådet samt föreningslivet har haft möjlighet att påverka
innehållet i förslaget vid ett flertal tillfällen i processen, både via lokala föreningsträffar samt
vid föreningsrådets möten.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Verksamhetsbidrag Anläggningsbidrag Övriga bidrag

Aktivitetsbidrag Driftsbidrag Bidrag till studieförbund

Ledarutbildningsbidrag Investeringsbidrag

Projekt- & arrangemangsstöd Lokalbidrag

Riktat bidrag

Trygg förening

Verksamhetsbidrag till
kulturföreningar
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Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

När bidragsreglerna är antagna kommer kultur och fritidsförvaltningen att kommunicera
reglerna till alla föreningar i Ale kommun, uppdatera bidragssystemet Interbook Go samt
hemsidan ale.se med rätt information.

Förvaltningens bedömning

Kultur- och fritidsförvaltningen har gjort ett omfattande arbete med det nya förslaget på
bidragsregler och gör bedömningen att det också är förankrat i föreningslivet. Förslaget
innebär en mer enhetlig hantering av alla bidrag och minskar risken för godtycklighet i
förvaltningens bedömningar. Alla ansökningar görs digitalt, vilket säkrar ett korrekt
ansökningsförfarande samt handläggning. Förslaget bidrar till att skapa mer likvärdiga
förutsättningar för alla föreningar i Ale kommum.



 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post 

SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se 
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1 Inledning och syfte 
Ett aktivt föreningsliv är en viktig tillgång för Ale kommun och dess invånare. Ale kommuns 
mål är att kommunen ska ha ett rikt kultur- och fritidsliv präglat av frihet, mångfald, öppenhet 
och kvalitet. Kommunens insatser för att förverkliga detta mål sker till stor del genom att kultur- 
och fritidsnämnden på olika sätt stödjer det lokala föreningslivet. En välkomnande och 
omväxlande föreningsverksamhet bidrar till att stärka demokrati, öka inkludering och förbättra 
folkhälsan. 
Syftet med dessa bidragsregler är att klargöra vilka bidrag som finns och vilken förening som 
kan ansöka om ett bidrag, vilka krav som ställs för att tilldelas bidrag samt vilka avvägningar 
som sker vid fördelning av bidrag. Syftet är också att ge kultur- och fritidsnämnden vägledning 
vid prövning av bidragsansökningar. 
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2 Allmänna villkor för bidragsberättigande 

2.1 Definitioner 
Med förening avses allmännyttig ideell förening med verksamhet i Ale kommun. Med ideell 
förening jämställs ekonomisk förening u. p. a. (utan personligt ansvar) om föreningen har en 
ideell karaktär. 
Med medlem avses den som: 
• är registrerad som medlem i en förening, 
• har betalat årets medlemsavgift till föreningen och 
• har stadgeenliga möjligheter att påverka innehåll och utformning av föreningens 

verksamhet. 
 

2.2 Bidragsberättigade föreningar 
För att vara bidragsberättigad ska föreningen: 
• bedriva ideell, icke vinstdrivande verksamhet inom Ale kommun, 
• ha en verksamhet som är öppen för alla kommuninvånare oavsett kön, könsidentitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell 
läggning och ålder, om inte sakliga och godtagbara skäl finns för undantag, 

• ha en demokratisk uppbyggnad och antagna stadgar, 
• minst hälften av medlemmarna vara skrivna i kommunen,  
• vara ansluten till en riksorganisation, eller av andra skäl bedömas som en viktig tillgång i 

det lokala föreningslivet.  
• följa barnkonventionen för den verksamhet som rör barn och ungdomar, 
• vara registrerad hos Skatteverket samt ha ett organisationsnummer,  
• vara registrerad i Ale kommuns föreningsregister,  
• ha ett bankgirokonto, plusgirokonto eller bankkonto, 
• årligen senast den 30 april lämna in verksamhetsplan, årsmötesprotokoll, 

verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse samt aktuellt 
medlemsantal. För föreningar med brutet räkenskapsår ska handlingarna lämnas in senast 
två månader efter ordinarie årsstämma. 

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet/aktivitet som: 

• Består av partipolitiskt eller religiöst arbete. 
• Uppmuntrar till bruk av alkohol, tobak eller andra droger. 
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Bidrag kan inte beviljas om föreningen eller någon av dess företrädare, i verksamheten: 
• Utövar våld, tvång eller hot eller kränker den enskildes grundläggande friheter och 

rättigheter. 
• Diskriminerar eller bryter mot principen om alla människors lika värde. 
• Motarbetar det demokratiska styrelseskicket. 

Föreningar har inte per automatik rätt till bidrag. En förening som har lämnat in en ansökan om 
bidrag för sent, har inte någon rätt till bidrag.  
Bidrag får inte lämnas till en sökande som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos 
kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. 
 

2.3 Återbetalningsskyldighet 
Missbruk, lämnade av oriktiga uppgifter eller utebliven redovisning kan medföra 
återbetalningsskyldighet av utbetalat bidrag. 
 

2.4 Ansvarig myndighet 
Kultur- och fritidsnämnden i egenskap av myndighet prövar ansökningar om bidrag enligt dessa 
regler. Vem som fattar beslut eller vidtar åtgärder inom myndigheten framgår av myndighetens 
delegeringsordning, annan författning eller andra styrande dokument. 
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3 Ansöka om bidrag 
Alla bidragsansökningar och redovisningar görs digitalt i kommunens förenings- och 
bidragssystem, Interbook Go (https://ale.ibgo.se).  
 

3.1 Registrera förening i föreningsregistret 
För att kunna ansöka om bidrag behöver föreningen först registreras i kommunens digitala 
förenings- och bidragssystem. Registrering innebär att uppgifter om föreningens namn, 
verksamhet, lokal och kontaktuppgifter blir publika. Ändras föreningens stadgar eller 
kontaktuppgifter, ska föreningen snarast uppdatera detta i föreningsregistret.  
 

3.2 Avregistrering från föreningsregistret 
En förening tas bort från kommunens föreningsregister om föreningen begär att få bli 
avregistrerad, eller om föreningen inte uppfyller förutsättningarna i avsnittet ”Bidragsberättigade 
föreningar”. Föreningen ska ges möjlighet att åtgärda eventuella brister innan avregistrering 
sker.  

 
  

https://ale.ibgo.se/
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4 Bidragskategorier 

4.1 Verksamhetsbidrag 

4.1.1 Aktivitetsbidrag 

Syfte  
Syfte med bidraget är, att stimulera till att barn och ungdomar och personer med 
funktionsnedsättning ges likartade förutsättningar att ta aktiv del i föreningsarbete, delta i 
aktivitet av hög kvalitet och utvecklas i gemenskap kring ett intresse. 

Villkor 
Aktivitetsbidrag kan sökas av förening som inom Ale kommun bedriver ideell barn- och 
ungdomsverksamhet. Bidrag betalas ut per närvarotillfälle för åldersgruppen 6-20 år. För deltagare 
med funktionsnedsättning* finns ingen övre åldersgräns. Deltagare kan endast ges bidrag för en 
gruppaktivitet per förening och dag.  
En bidragsberättigad sammankomst ska: 

• ha minst tre deltagare (ersättning ges för maximalt 30 deltagare)   
• pågå minst 60 minuter 
• vara ledarledd 

Aktivitetsbidrag lämnas med 4 kr per närvarotillfälle per person. Lägsta utbetalning till en 
förening är 1 500 kr. 

Vilka aktiviteter kan föreningen inte få aktivitetsbidrag för? 
• Fester 
• Läxläsning 
• Religiöst arbete 
• Partipolitiskt arbete 
• Nöjeskonsumtion (bio, restaurangbesök och liknande) 
• Studiecirklar och SISU:s lärgruppstimmar eller andra verksamhetsformer som rapporteras 

till studieförbund eller SISU 

Ansökan 
Ansökan sker senast den 28 februari (för perioden 1 juli-31 december) samt 28 augusti (för 
perioden 1 januari-30 juni).   

Utbetalning och redovisning 
Aktivitetsbidrag betalas ut två gånger per år, i slutet av mars och oktober. Ingen ytterligare 
redovisning krävs.  
 
 

* Med deltagare med funktionsnedsättning avses deltagare som med anledning av en rörelsenedsättning, 
synnedsättning, hörselnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade 
träningsmetoder, specialanpassad utrustning eller ledare med särskild medicinsk och/eller pedagogisk kompetens. 
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4.1.2 Ledarutbildningsbidrag  

Syfte 
Bidraget är avsett att underlätta för föreningar att anordna egen utbildning, alternativt att aktiva 
ledare ges möjlighet att delta i distrikts- eller riksorganisation anordnad utbildning.  

Villkor 
Ledarutbildningsbidrag kan sökas av förening som inom Ale kommun bedriver ideell barn- och 
ungdomsverksamhet. Anordnade av lokal utbildning prioriteras. Bidrag ges för 
föreläsningskostnader och kursmaterial. Vid utbildning som anordnas av distrikts- eller 
riksorganisation betalas bidrag för kursavgift samt ersättning för resor. Ersättning för resor 
beräknas efter kostnad för billigaste färdsätt. 
Bidraget är maximerat per år och förening:  

• För förening med färre än 200 medlemmar max 5 000 kronor/år. 

• För förening med fler än 200 medlemmar max 8 000 kronor/år 

Ansökan 
Ansökan görs snarast efter genomgången utbildning. Kursintyg, kursprogram, samt kvitton på 
kostnader ska bifogas. Ansökan om ledarutbildningsbidrag ska göras senast 1 december för att 
bidrag ska kunna beviljas.  

Utbetalning och redovisning 
Bidrag betalas ut senast 31 december. Ytterligare redovisning än ansökan krävs ej.   
 

4.1.3 Projekt och arrangemangsstöd 
Syfte 

Bidragets syfte är att främja ett allsidigt och varierat kulturutbud i Ale kommun. Bidraget är 
avsett att täcka en del av kostnaderna när föreningar genomför särskilda kulturarrangemang och 
kulturprojekt. 
Villkor 

Projekt- och arrangemangsstödet kan maximalt uppgå till 20 000 kr per tillfälle och kalenderår. 
Ansökan görs senast en månad innan planerat genomförande/projektstart. 
Projektet eller arrangemanget ska äga rum i Ale kommun och vara av kulturkaraktär. Vid 
arrangemang som utannonseras för allmänheten ska det framgå att arrangemanget genomförs 
”med stöd av Kultur och fritid i Ale kommun” samt med Ale kommuns logotyp. Med 
kulturarrangemang avses till exempel föreläsning, teater, musikkonsert, konstutställning och 
kulturhistoriska projekt. Bidrag kan även ges till produktioner av konstnärliga och kulturella verk 
(till exempel böcker) om dessa bedöms vara av särskild betydelse för Ale kommuns kulturliv 
och/eller samhällsutveckling. 
Ersättning till egna medlemmar vid offentligt kulturarrangemang kan ej upptas som underlag vid 
ansökan om projekt- och arrangemangsstöd.  
Bidrag till kostnader för lokalhyra kan endast beviljas om det är en tillfällig kostnad knuten till 
projektet/arrangemanget. 
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Ansökan 

Ansökan görs senast en månad innan projektets/arrangemangets planerade genomförande. 
Ansökan ska innehålla: 
• Beskrivning av projektet/arrangemanget samt dess mål och syfte 
• Tids- och eventuell marknadsföringsplan 
• Balanserad budget med specificering av beräknade kostnader och intäkter 

Om stöd även söks från annan instans ska detta anges i ansökan. 
Utbetalning och redovisning 

Beviljat bidrag betalas ut omgående. Redovisning av bidraget görs senast en månad efter 
genomförande. Redovisningen ska innehålla en sammanställning av den genomförda 
verksamheten inklusive uppgifter om publiksiffror, intäkter, kostnader och exempel på affischer, 
annonser, tidningsartiklar och liknande.  
 

4.1.4 Riktat bidrag 
Syfte 

Bidraget syftar till att uppmuntra och förverkliga innovativa idéer och initiativ som inte ingår i 
föreningens ordinarie verksamhet.  
Villkor  

Bidrag kan ges till följande typer av verksamheter som ryms inom Kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde: 

• Socialt inriktad verksamhet, t ex familjeaktiviteter, insatser i bostadsområden, upp-sökande 
verksamhet eller helgverksamhet 

• Utvecklingsprojekt 

• Försöksverksamhet 

• Riktade insatser utanför ordinarie verksamhet 
Ansökan 

Ansökan görs senast tre månader innan planerad start. Till ansökan ska bifogas program och 
kostnadsplan.  
Utbetalning och redovisning 

Beviljat bidrag betalas ut omgående. Redovisning av bidrag görs snarast efter genomfört 
projekt/verksamhet.  

 

4.1.5 Trygg förening 
Syfte 
Bidraget syftar till att ge ett extra stöd till föreningar att arbeta förebyggande samt säkerställa att 
föreningar vet vad barnkonventionen innebär och att den efterlevs. 
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Villkor 
Trygg förening kan sökas av förening som inom Ale kommun bedriver ideell barn- och 
ungdomsverksamhet. För att erhålla bidrag krävs att föreningen bildar en arbetsgrupp bestående 
av minst två styrelseledamöter samt minst en ungdom, en förälder och en ledare. Arbetsgruppen 
ansvarar för att föreningen genomför följande:  

Checklista År 1 År 2 År 3 År 4 > 

Arbetsgruppen skapar en handlingsplan för Trygg förening X    

Arbetsgruppen genomför workshop i föreningen inkl. Samsyn Ale X    

Alla ledare för barn och ungdomar ska visa begränsat utdrag ur 
belastningsregistret  

X X X X 

Beskriva vad man gjort inom ”Trygg förening” i 
verksamhetsberättelsen 

X X X X 

Beskriva vad man ska göra inom ”Trygg förening” i 
verksamhetsplanen 

X X X X 

Minst tre personer deltar på två utvecklingsträffar under året  X X X 

Alla barn- och ungdomsledare genomför webbutbildningen 
Tryggare tillsammans förening  

 X   

Föreningen informerar alla medlemmar om Trygg förening   X X X 

Nya barn- och ungdomsledare genomför webbutbildningen 
Tryggare tillsammans förening  

  X X 

Diplomeringsträff med kommunen och RF-SISU   X  

Bidrag utbetalas år 1 med 2 000 kr, år 2 med 4 000 kr och år 3 med 8 000 kr. Från år 4 och 
framåt utbetalas 2 000 kr/år, så länge föreningen uppfyller bidragskraven.  

Ansökan 
Ansökan görs senast 31 januari.  
Utbetalning och redovisning 
Redovisning av bidraget görs senast 1 december varje år. Utbetalning av bidraget sker senast 31 
december, efter godkänd redovisning.  
 

4.1.6 Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 
Syfte 

Bidragets syfte är att bidra till rikt kulturliv och värna om kommunens kulturarv.  
Villkor 

Bidraget kan sökas av kultur- och kulturarvsföreningar som bedriver verksamhet i Ale kommun. 
Bidraget ges som ett stöd till föreningens verksamhet. Beslut om bidragets storlek baseras på en 
bedömning av föreningens verksamhet (inriktning och omfattning), ekonomi och långsiktiga 
målsättningar. Vid fördelning av bidrag beaktas särskilt nyskapande verksamhet och samverkan 
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med andra föreningar. Verksamhet som bidrar till ett långsiktigt, hållbart samhälle genom att 
värna gemenskap, mångfald, jämlikhet, jämställdhet och ökad tillgänglighet premieras. Om stöd 
även söks från annan instans ska detta anges i ansökan.  
Ansökan  

Ansökan görs senast 1 oktober. I ansökan anges det belopp föreningen söker för kommande 
verksamhetsår. För att bidragsansökan ska behandlas måste den innehålla: 

• Verksamhetsplan för det kommande året. 
• Marknadsföringsplan för det kommande året. 
• Balanserad budget för det kommande året. 

Utbetalning och redovisning 
Prövning sker individuellt och beslut meddelas föreningen senast 31 december. Utbetalning sker i 
januari året efter. 
Redovisning av det beviljade och utbetalda bidraget ska ske året efter genomfört verksamhetsår. 
Redovisningen sker genom inlämning av kompletta årsmöteshandlingar.  
 

4.2 Anläggningsbidrag  

4.2.1 Definition av allmänna samlingslokaler 
Med allmän samlingslokal avses en lokal som hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets 
möten, studieverksamhet, kulturell verksamhet, fritidssysselsättning eller någon annan liknande 
verksamhet och inte till större del används för föreningens egen verksamhet.  
För att få bidrag till allmän samlingslokal krävs  

- att det finns ett varaktigt behov av en allmän samlingslokal i aktuell kommundel, 
- att lokalen fyller skäliga krav på god standard, 
- att lokalen har eller förväntas få en allsidig användning, samt 
- att det finns goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen. 

För investeringsbidrag gäller vidare att ansökan uppfyller förutsättningarna för statligt bidrag i 8, 
10 och 11 §§ samlingslokalsförordningen. 
Med samlingslokalsfastigheten avses i dessa regler den fastighet som de allmänna 
samlingslokalerna är uppförda på och som bidrag söks för. 
Med samlingslokalsförordningen avses i dessa regler förordningen (2016:1367) om statsbidrag 
till allmänna samlingslokaler. 
 

4.2.2 Driftsbidrag 
Syfte 

Syftet med driftsbidraget är att ge de föreningar som äger sin lokal/anläggning förutsättningar för 
drift och för att upprätthålla anläggningens standard.  
Villkor 

Bidraget kan sökas av föreningar som äger en fritidsanläggning eller bygdegård samt av 
föreningar som upplåter allmänna samlingslokaler. Driftsbidraget baseras på de faktiska 
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kostnader som föreningen har haft för driften av anläggningen eller samlingslokalen under 
föregående år.  
Bidragsgrundande är kostnader för  
• uppvärmning 
• vatten 
• sotning 
• renhållning 
• väghållning och vägavgifter 
• förbrukningsmaterial 
• reparationer som är nödvändiga för driften (maxkostnad 10 000 kr) 

Vid behov av reparationer och nybyggnationer som överstiger 10 000 kr/år ska en underhålls- och 
reparationsplan upprättas i samarbete mellan ansökande förening och ansvarig handläggare på 
kommunen. Planen ska upprättas två månader före varje ansökningstillfälle. Ansökande förening 
ska ta initiativ till dialog med kommunen.  
Intäkter som föreningen erhåller via uthyrning av sin anläggning ska särredovisas i bokslut. I det 
fall anläggningen har behov av mindre reparationer (under 10 000 kr) så ska i första hand 
föreningens intäkter användas. Intäkter påverkar inte driftsbidragets storlek. 
Föreningsägda lokaler och anläggningar som erhåller driftsbidrag ska, när den inte används av den 
egna föreningen, vara tillgänglig för Ale kommuns förvaltningar, skolor och övriga föreningar inom 
kommunen, för enstaka förhyrningar. Vid enstaka förhyrningar gäller kommunens taxor. 
Regelbundet nyttjande regleras via avtal som föreningen och förhyraren tecknar. 
Förvaltar sökanden flera fastigheter, ska kostnader och intäkter särredovisas för varje fastighet 
och synas i föreningens årsredovisning. 
Förvaltar sökanden samlingslokaler på flera fastigheter, ska en bidragsansökan göras för varje 
fastighet. 
Bidrag kan inte beviljas för lokal eller del av lokal som har permanent upplåtelse genom hyresavtal 
eller liknande med Ale kommun eller annan organisation. 
Justering kan göras med hänvisning till kommunens budgeterade medel för bidraget.   
Ansökan  

Ansökan görs senast den 1 april. 
Utbetalning och redovisning 
Förskott betalas med upp till 50 % av föregående års driftsbidrag. Utbetalning av förskott sker 
senast 31 mars varje kalenderår. Resterande del av bidraget betalas ut senast 30 juni. Någon 
ytterligare redovisning än handlingarna som bifogas i ansökan krävs ej.   
 

4.2.3 Investeringsbidrag  
Syfte 

Ändamålet med investeringsbidraget är att ge föreningar möjlighet till nödvändiga investeringar i 
sin anläggning eller för sin verksamhet. 
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Villkor 

Bidraget avser att ge föreningar ett ekonomiskt stöd till verksamhetsrelaterad utrustning, teknik, 
maskiner eller liknande. Bidrag kan även ges till föreningar vars anläggningar är i behov av om- 
eller tillbyggnad eller visst nybyggnadsarbete. Bidrag kan även betalas ut till större 
underhållskostnader för anläggning som behöver utföras under kommande verksamhetsår. 
Bidraget ska ansökas och beviljas före planerat igångsättande av byggnation alternativt före inköp 
av utrustning. 
Det finns ingen årlig budget avsatt för investeringsbidrag. Eventuell utbetalning av 
investeringsbidrag beslutas av kultur och fritidsnämnden i slutet på året.  
Kommunalt investeringsbidrag till samlingslokal som även utgör investeringsbidrag enligt 8 § 
samlingslokalsförordningen får i mån av tillgång på medel lämnas med högst 30 procent av det 
bidragsunderlag som gäller vid beräkning av statligt investeringsbidrag enligt 11 § 
samlingslokalsförordningen. 
Ansökan 

Ansökan görs senast den 1 oktober. 
Utbetalning och redovisning 
Utbetalning sker efter att bidraget beviljats. Redovisning görs efter genomförd byggnation eller 
genomfört inköp. 
 

4.2.4 Lokalbidrag  
Syfte 
Bidragets syfte är att medverka till att förening eller sammanslutning av föreningar ska kunna 
bedriva verksamhet för barn och ungdomar i säkra och bra lokaler. 
Villkor 
Bidrag kan beviljas till föreningar som hyr lokaler där man bedriver barn- och ungdomsverksamhet 
och där kommunen inte kan ställa likvärdiga lokaler till förfogande.  
Förening som planerar att ingå hyresavtal för lokal, vars kostnader föreningen kommer att söka 
lokalbidrag för, ska inhämta förhandsgodkännande från Kultur och fritid.  Förhandsgodkännande 
gäller även i det fall förening har för avsikt att byta lokal. 
Bidraget är maximerat per år och förening med 12 000 kronor.  
Ansökan 

Ansökan görs senast 1 april och avser föregående års kostnader.  
Utbetalning och redovisning 

Utbetalning av bidrag sker senast 30 april. Ingen ytterligare redovisning krävs.  
  



 

14 (14) 
Bidragsregler för föreningar i Ale kommun, KFN § 91 2022-10-06 
 

 

4.3 Bidrag till studieförbund 
Syfte  

Det övergripande syftet med bidrag till studieförbunden i Ale kommun sammanfaller med 
statens fyra syften för bidrag till folkbildningen 

• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 
• bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa 

engagemang att delta i samhällsutvecklingen 
• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i 

samhället 
• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 

Villkor 

Bidraget kan sökas av studieförbund som bedriver verksamhet i Ale kommun. 
För att bidragsansökan ska behandlas måste den innehålla: 

• Verksamhetsplan för innevarande år. 

• Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning från föregående år. 

• Signerade listor med verksamhetsstatistik gällande Ale kommun (så kallade STUV-
listor). 

Ansökan 

Ansökan görs senast 30 april. 
Utbetalning och redovisning 

Beslut om bidragets storlek tas fram med hjälp av det fördelningsverktyg som tillhandahålls av 
Västra Götalandsregionens Bildningsförbund. Utbetalning sker senast en månad efter inkommen 
ansökan. 

 



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-10-06

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KFN § 91 Dnr KFN.2022.55

Översyn av bidragsregler för föreningar i Ale kommun

2023

Beslut

Kultur och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till nya
bidragsregler för 2023.

Sammanfattning

Sektor kultur- och fritid har genomfört en omfattande översyn av
bidragsreglerna för Ale Kommuns föreningsbidrag. Syftet med översynen var
att skapa lika förutsättningar för alla föreningar i Ale kommun. Översynen har
genomförts genom omvärldsbevakning, föreningsdialog och internt arbete
genom arbetsgrupper på förvaltningen. En viktig förändring i de nya
bidragsreglerna är att antalet bidragstyper har minskat vilket ligger i linje med
att skapa lika förutsättningar för olika typer av föreningar. De nya
bidragsreglerna föreslås börja gälla från 2023-01-01.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,2022-09-29

Bidragsregler Ale kommun 20230101

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Sektorchef Kultur och fritid
Verksamhetschefer Kultur och fritid

För kännedom:

Föreningsrådet
Registrerade föreningar i föreningsregistret



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(4)

Kommunledningsförvaltningen

Diarienummer: KS.2022.679
Datum: 2023-01-04
Kommunsekreterare Afram Shiba

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Arvodesbestämmelser för förtroendeuppdrag i kultur- och

fritidsutskott samt övriga justeringar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun enligt förslag med

ikraftträdande 2022-02-01.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-14 att avskaffa kultur- och fritidsnämnden. Därefter

beslutade kommunstyrelsen att i samband med att inrätta och välja ledamöter och ersättare till

ett nytt kultur- och fritidsutskott 2022-11-29 att även ge förvaltningen i uppdrag att undersöka

hur arvodesbestämmelserna ska utformas för förtroendeuppdrag i kommunstyrelsens kultur-

och fritidsutskott.

Förvaltningen har därefter återkommit med ett förslag om förändrade bilagor till

arvodesbestämmelser för att anpassas till den organisationsförändring som genomförts.

Förhöjt mötesarvode utges för kultur- och fritidsutskottets ledamöter på grund av förväntad

ökad arbetsinsats på färre ledamöter. I övrigt görs redaktionella justeringar.

Maria Reinholdsson Emelie Cergic Boberg

Kommunchef Kanslichef
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-01-04

Förslag Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun

Reviderade bilagor till Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun med

föreslagna ändringar

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Kommunsekreterare

För kännedom

Löneeneheten

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-14 att avskaffa kultur- och fritidsnämnden. Därefter

beslutade kommunstyrelsen att i samband med att inrätta och välja ledamöter och ersättare till

ett nytt kultur- och fritidsutskott 2022-11-29 att även ge förvaltningen i uppdrag att undersöka

hur arvodesbestämmelserna ska utformas för förtroendeuppdrag i kommunstyrelsens kultur-

och fritidsutskott. Kommunstyrelsen beslutade att införa ett utskott med 3 ledamöter och 2

ersättare till följd av att kommunfullmäktige avskaffade kultur- och fritidsnämnden. Utskottet

inrättades med en mandattid från 2022-12-01 till 2023-06-30.

Enligt gällande bilaga till arvodesbestämmelserna får ledamot eller ersättare ersättning för

sammanträde med sammanträdesarvode. Det innebär att ledamöter och ersättare i

kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott får sammanträdesarvode utan någon ändring i

gällande arvodesbestämmelser. På grund av den förändrade organisationen och för att ta

hänsyn till den förändrade arbetsinsatsen som krävs för utskottets arbete föreslås ett förhöjt

mötesarvodet för ledamöter i kultur- och fritidsutskottet utbetalas för utskottets

sammanträden. Bland de nuvarande förtroendevalda i utskottet innebär det i praktiken att

endast utskottets 1:e vice ordförande kan ta del av mötesarvodet. Övriga ledamöter är

årsarvoderade av kommunstyrelsen där även utskottssammanträde ingår i uppdraget.

Enligt 4 kap. 16 § kommunallagen (2017:725) kan arvode bestämmas för förtroendevalda i

skälig omfattning. Förändringen som genomförs är revidering till följd av den förändring som

genomförts av den politiska organisationen. Förändringarna är till sin art inte omfattande

varför mötesravodet för ledamöter i kultur- och fritidsutskottet bedöms vara i skälig

omfattning.
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Samtidigt tas bestämmelserna i bilaga 5 bort att det ingår i årsarvoderades uppdrag att närvara

i kommunens råd då råden enligt ett uppdrag från kommunfullmäktige 2022-11-14, KF § 187

ska bestämma över sin egen verksamhet och driva sina frågor självständigt gentemot

politiken.

I övrigt justeras arvodesbestämmelserna genom att kultur- och fritidsnämnden tas bort då

nämnden har avskaffats sedan 2022-12-01.

Ärendet har diskuterats på kommunstyrelsens arbetsutskott 3 januari 2023 och förvaltningen

har därefter utrett frågan utifrån det uppdrag kommunstyrelsen gav till förvaltningen 2022-11-

20.

Ekonomisk bedömning

Föreslagen förändring av arvodesbestämmelserna innebär i stort en marginell påverkan på

budget då det endast berör få förtroendevalda. Genom förändringen kommer beloppen som

utbetalas att totalt sett minska vilket ger en marginell besparning även om mötesarvodet höjs

för kultur- och fritidsutskottets ledamöter.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Arvodesbestämmelser får beslutas av kommunfullmäktige med stöd av det som följer av 4

kap. 16-17 §§ kommunallagen (2017:725). I kommunen finns gällande arvodesbestämmelser

som efter beslut behöver revideras.

Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige har demokratiberedningen till uppgift att bereda

arvodesfrågor till fullmäktige men demokratiberedningens arbete har ännu inte startat för

innevarande mandatperiod. Ärendet ifråga ska vid ett förslag om revidering av

arvodesbestämmelserna beslutas av fullmäktige varför kommunstyrelsen bereder frågan.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
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Beslutets genomförande

Vid beslut publiceras de antagna arvodesbestämmelserna på författningssamlingen och

löneenheten informeras om förändringen. Förtroendevalda som berörs av förändringen sitter i

kommunfullmäktige och kommer inte särskilt att informeras.

Förvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen bedömer att genomförda förändring av mötesarvode för

kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts ledamöter är motiverad och bedöms vara i

enlighet med lagstiftningens krav på att arvode ska bestämmas i skälig omfattning, enligt 4

kap. 16 § kommunallagen (2017:725).

I övrigt genomförs redaktionella justeringar av bestämmelserna till följd av att kultur- och

fritidsnämnden avskaffats och att rådens uppdrag förändrats vilket förvaltningen finner är

motiverat för att anpassa bestämmelserna till de förändringar som faktiskt genomförts.



Arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda m fl i Ale kommun 

Antagna av kommunfullmäktige 2015-06-15, § 101 

Ändrade av kommunfullmäktige 2016-12-19, § 249 

Ändrade av kommunfullmäktige 2018-06-18, § 109 
Diarienummer KS.2017.410 

Ändringarna träder i kraft vid olika datum mellan den 1 juli 2018 och den 1 januari 2019, se fullmäktiges protokoll. 

Ändrade av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 228 
Diarienummer KS.2018.338 

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019, men ska avseende politiskt sakkunniga samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i servicenämnden tillämpas från och med den 1 december 2018, se fullmäktiges protokoll. 

Ändrade av kommunfullmäktige 2019-12-16, § 207 
Diarienummer KS.2019.159 

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020. 

Ändrade av kommunfullmäktige 2022-06-20, § 112 
Diarienummer KS.2020.229 

Ändringarna träder i kraft den 1 november 2022 för kommunstyrelsen samt den 1 december för övriga nämnder. För AB Alebyggen 
träder bestämmelserna i kraft efter beslut på årsstämma 2023.  

Ändrade av kommunfullmäktige 2022-11-14, § 179 
Diarienummer KS.2022.560 



 
 
 

 

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i 
Ale kommun 
 
1. Allmänna bestämmelser 

1.1 Uppdrag som omfattas 

Dessa arvodesbestämmelser gäller för förtroendevalda i Ale kommun inklusive styrelsen i AB 
Alebyggen samt de som innehar ett uppdrag upptaget i bilaga 4. 

1.2 Definitioner 

I dessa arvodesbestämmelser avses med 
arvode ersättning för fullgörande av ett uppdrag 
ersättning ersättning för kostnader eller förlorade förmåner vid fullgörande av ett uppdrag 
förtroendevald ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar 
samt revisorer och till kommunfullmäktige anmälda politiskt sakkunniga 
nämnd kommunens styrelser och nämnder 
SGI sjukpenninggrundande inkomst per timma enligt försäkringskassans beräkningsgrunder 

2. Ersättningar för kostnader i samband med fullgörande av uppdrag 

Förtroendevalda har i vissa fall rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad 
pensionsförmån, förlorad semesterförmån, rese- och traktamentsersättning samt ersättning för 
barntillsyn förorsakade av förtroendeuppdrag för Ale kommun. 

Föredragande i fullmäktige eller nämnd som erhåller övrigt arvode med stöd av bilaga 4, ska vid 
tillämpningen av avsnitt 2 jämställas med förtroendevald med rätt till sammanträdesarvode. 
Arvoderade för övriga uppdrag upptagna i bilaga 4 har endast rätt till ersättningar  för kostnader 
förorsakade av uppdraget om detta är angivet i avsnitt 2.4 (rese- och traktamentsersättning).  

2.1 Förlorad arbetsinkomst m m 

2.1.1 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på 100 procent 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent har inte rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. 

2.1.2 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent har inte rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst för uppdrag som omfattas av årsarvode. Erhåller den 
årsarvoderade sammanträdesarvode för annat uppdrag, har han eller hon rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst i samband med detta uppdrag i enlighet med vad som gäller för övriga 
förtroendevalda enligt avsnitt 2.1.3. 

  



 
 
 

 

2.1.3 Övriga förtroendevalda 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent och förtroendevalda med 
sammanträdesarvode har för dessa uppdrag rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m i 
följande fall. 

1. Förtroendevalda som är anställda eller egna företagare har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst som kan styrkas. Den förlorade arbetsinkomsten ska beräknas efter hur 
många timmar en förtroendevald inte har kunnat arbeta och beräknas på samma sätt som 
SGI, men utan tillämpning av bestämmelserna om tak för SGI. 

2. Förtroendevalda som är arbetslösa har rätt till ersättning för förlorad arbetslösersättning 
som kan styrkas.  

3. I det fall förtroendevald bryter föräldraledighet för att fullgöra sitt förtroendeuppdrag så 
skall ersättning betalas ut baserad på arbetsinkomsten från den tjänst som den 
förtroendevalde är föräldraledig ifrån. 

I kommunen anställd, som på sin ordinarie arbetstid fullgör sitt förtroendeuppdrag, är berättigad 
till ledighet med bibehållna löneförmåner och har då inte rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 

Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst avser den faktiska arbetstid som den förtroendevalda 
har gått miste om. Detta innebär att ersättning kan utges för förlorad arbetsinkomst till följd av 
arbetstidslagens föreskrifter om nattvila.  

Ersättning för förlorad arbetsinkomst m m utges med ett belopp per timme om högst 0,006 av vid 
varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsman. 

2.2 Förlorad pensionsförmån 

Den som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m enligt avsnitt 2.1.2 eller 2.1.3 har 
rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån när de fullgör uppdrag för vilka ersättning för 
förlorad arbetsinkomst m m utges. Ersättningen utges kalenderårsvis i efterskott och beräknas som 
4,5 procent av den förtroendevaldas sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Ersättningen för förlorad pensionsförmån utges som en schablon till förtroendevald upp till 67 års 
ålder. 

Ersättningsberättigad vars förlorade pensionsförmån är större än schablonen, har rätt till ersättning 
med verklig förlust i stället för med schablonen, om den ersättningsberättigade kan styrka den 
verkliga förlustens storlek, dock maximalt med 30 procent av den ersättningsberättigades 
sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst. Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras 
inom viss tid. 

Motsvarande ersättning till förtroendevald i annan ålder utges om den förtroendevalde kan styrka 
att han eller hon har haft en verklig förlust. Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom 
viss tid. 

  



 
 
 

 

2.3 Förlorad semesterförmån 

Den som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m enligt avsnitt 2.1.2 eller 2.1.3 har 
rätt till ersättning för förlorad semesterförmån som kan styrkas när de fullgör uppdrag för vilka 
ersättning för förlorad arbetsinkomst m m utges. Detta gäller dock inte om förlorad 
semesterförmån är inräknad i underlaget för framräkning av förlorad arbetsinkomst. 

Ersättning för förlorad semesterförmån utges kalenderårsvis i efterskott. Om den förlorade 
förmånen består i förlorade semesterdagar beräknas ersättningen utifrån antalet förlorade 
semesterdagar värderade som den lön den förtroendevalda hade erhållit från aktuell arbetsgivare 
för motsvarande antal arbetsdagar. Består den förlorade semesterförmånen i ett förlorat belopp 
utgår ersättning med det beloppet. 

Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

2.4 Rese- och traktamentsersättning 

2.4.1 Sammanträde eller förrättning inom Ale kommun 

Förtroendevald som har resekostnader vid sammanträde och vid förrättning inom kommunen, har 
rätt till ersättning enligt samma villkor som gäller för kommunens anställda i allmänhet, om inte 
annat är särskilt föreskrivet. Detsamma gäller den som har övrigt arvode för uppdrag som grupp-
ledare, föredragande i fullmäktige eller nämnd, ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ord-
förande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, ledamot eller ersättare i kom-
munala pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4. 

Ersättning ska utges om avståndet mellan bostaden (eller i förkommande fall ordinarie arbetsplats) 
och sammanträdesstället (eller platsen för en förrättning) överstiger 3 km. 

Har privat periodbiljett (dygns-,månads- eller årsbiljett)) på Västtrafik använts utges ersättning med 
ett schablonbelopp om 20 kr för ersättningsberättigad resa (enkelresa), om inte en ersättning med 
schablonbeloppet medför att högre ersättning skulle komma att utges än vad den 
ersättningsberättigade har köpt biljetten för. Ersättning ska i så fall utges med ett belopp som är så 
stort att den sammanlagda ersättningen som utges för periodbiljetten motsvarar vad den 
ersättningsberättigade har betalat för periodbiljetten. 

2.4.2 Sammanträde eller förrättning utom Ale kommun 

Förtroendevalda som har resekostnader vid sammanträde eller förrättning utom kommunen har 
rätt till ersättning för resekostnaderna och traktamente enligt samma villkor som gäller för 
kommunens anställda i allmänhet, om inte annat är särskilt föreskrivet. Detsamma gäller den som 
har övrigt arvode för uppdrag som gruppledare, föredragande i fullmäktige eller nämnd, 
ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, 
vice ordförande, ledamot eller ersättare i kommunala pensionärsrådet eller rådet för 
funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4. 

I delägda bolag där bolaget ej står för reseersättning utgår reseersättning från Ale kommun. 

Traktamente ska utges om förrättning skett mer än 50 km (närmaste färdväg) från antingen den 
förtroendevaldas arbetsplats eller den förtroendevaldas bostad. 



 
 
 

 

Har privat periodbiljett (dygns-, månads- eller årsbiljett) på Västtrafik använts utges ersättning med 
20 kr för ersättningsberättigad resa, dock maximalt vad biljetten har kostat att köpa. 

2.4.3 Resekostnader i övriga fall 

Förtroendevald som har funktionshinder har rätt till ersättning för resekostnader även i andra fall 
än vad som framgår av punkterna 2.4.1 och 2.4.2. Ersättning för resekostnader utges om den 
förtroendevaldas funktionshinder medför att han eller hon annars inte kan delta i ett sammanträde 
eller i en förrättning. Ersättning utges för billigaste transportsätt som är möjligt att välja i det 
enskilda fallet. Detsamma gäller den som har övrigt arvode för uppdrag som gruppledare, 
föredragande i fullmäktige eller nämnd, ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande 
för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, ledamot eller ersättare i kommunala 
pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4. 

2.4.4 Gemensamma bestämmelser för reseersättningar och traktamenten 

Resa som inte sker med Västtrafik, färdtjänst eller eget transportmedel bör beställas genom 
kommunens reseleverantör. Blir resa inställd, ska den förtroendevalda eller ersättningsberättigad 
rådsmedlem som har beställt resan se till att den avbokas så snart det är möjligt. 

Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

2.5 Ersättning för barntillsyn 

2.5.1 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på 100 procent 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad på 100 procent har inte rätt till ersättning för 
barntillsyn. 

2.5.2 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent 

Årsarvoderade för förtroendeuppdrag omfattande en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 
procent har inte rätt till ersättning för barntillsyn för det uppdrag som omfattas av årsarvode. 
Erhåller den årsarvoderade sammanträdesarvode för annat uppdrag, har han eller hon rätt till 
ersättning för barntillsyn i samband med detta uppdrag enligt vad som gäller övriga 
förtroendevalda enligt avsnitt 2.5.3. 

2.5.3 Övriga förtroendevalda 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent och förtroendevalda med 
sammanträdesarvode har rätt till ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de 
fullgör dessa uppdrag, i vilket ingår ett gruppmöte per nämnd eller motsvarande. Ersättning för 
styrkta kostnader utges för tillsyn av barn, om barnet inte har fyllt 12 år och ingår i den 
förtroendevaldas familj. Ersättning utges inte för tillsyn som ingår i ordinarie tillsyn av barnet. 

Ersättning utges med max 200 kr i timmen exklusive RUT-avdrag. 

Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

2.6 Gemensamma bestämmelser för ersättningar 

Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån i enlighet med punkterna 



 
 
 

 

2.1-2.3, om sammanträdet ställs in senare än två veckor före sammanträdet och den 
förtroendevalda inte har möjlighet att gå i tjänst i sin ordinarie verksamhet.  

Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald och ersättningsberättigad rådsmedlem rätt 
till rese- och traktamentsersättning enligt punkten 2.4, om sammanträdet ställs in senare än en dag 
före sammanträdet och den förtroendevalda inte har nåtts av informationen om att sammanträdet 
är inställt och i onödan har företagit en resa till sammanträdet.  

Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald rätt till ersättning för barntillsyn i enlighet 
med punkten 2.5, om sammanträdet ställs in senare än en dag före sammanträdet och den 
förtroendevalda inte har möjlighet att avboka planerad barntillsyn utan ersättningsskyldighet.  

3 Arvoden 

3.1  Årsarvoden 

3.1.1 Årsarvoden vid en sysselsättningsgrad på 40 procent eller mer 
Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 1 har rätt till arvode med i bilagan angiven del 
av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Förtroendevalds beräknade sysselsättningsgrad framgår av bilagan. 

3.1.2 Årsarvoden vid en sysselsättningsgrad som är lägre än 40 procent 

Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 2 har rätt till arvode med i bilagan angiven del 
av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Förtroendevalds beräknade sysselsättningsgrad framgår av bilagan. 

3.1.3 Gemensamma bestämmelser för årsarvoden 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent (heltid) har inte rätt till 
ytterligare arvode från kommunen. 

För uppdrag inom den nämnd som ett årsarvode utgår för, har årsarvoderad med en beräknad 
sysselsättningsgrad under 100 procent utöver årsarvodet endast rätt till annat arvode 
(tilläggsarvode) vid särskilda och avgränsade uppdrag som har beslutats av kommunstyrelsen. 
Beslut om tilläggsarvode ska innehålla orsaken till varför arvodet utges, arvodets storlek och 
tidsperioden under vilken arvodet utges. För ett tilläggsarvode gäller de bestämmelser som gäller 
för den förtroendevaldas årsarvoderade uppdrag, dock ska inte den beräknade 
sysselsättningsgraden ändras. 

Årsarvodet omfattar i övrigt all nedlagd tid inom nämndens verksamhetsområde, vilket innebär att 
årsarvoderad inte har rätt till ytterligare arvode från egen nämnd. 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 100 procent har rätt till 
sammanträdesarvode enligt avsnitt 3.2 för uppdrag i annan nämnd än den som årsarvode erhålls 
ifrån eller för uppdrag beslutat av annan nämnd än den som årsarvode erhålls ifrån. 



 
 
 

 

Årsarvoderade ska rapportera från sitt deltagande i kurser och konferenser vid närmast följande 
sammanträde med egen nämnd. 

Bilaga 5 innehåller en förteckning över vilka uppgifter som ingår i ett fast arvode.  

Om ett uppdrag, som enligt bilaga 5 ingår i ett uppdrag för en årsarvoderad förtroendevald, inte 
ingår i den förtroendevaldas uppdrag och det icke ingående uppdraget kan förväntas påverka 
sysselsättningsgraden i icke obetydlig omfattning, ska kommunstyrelsen bestämma det 
årsarvoderade uppdragets arvode och beräknade sysselsättningsgrad. Förtroendevald som utses till 
det icke ingående uppdraget erhåller årsarvode eller sammanträdesarvode i enlighet med dessa 
bestämmelser. 

Utses en förtroendevald till flera årsarvoderade uppdrag har den förtroendevalda rätt till summan 
av årsarvodena, dock max för en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent (heltid). Överstiger 
den beräknade sysselsättningsgraden 100 procent, ska de högst betalda arvodena utges i första 
hand. Utgör eller överstiger den sammanlagda beräknade sysselsättningsgraden 40 procent och har 
något av de ingående uppdragen en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent, ska 
kommunstyrelsen bestämma arvodet för den förtroendevaldas uppdrag. Vid bestämmandet av 
arvodet ska beaktas att rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m upphör för uppdrag 
med en beräknad sysselsättningsgrad om 40 procent eller mer. 

Om årsarvoderad är sjuk bibehåller han eller hon årsarvodet under 2 månader. Ersättare erhåller 
årsarvode från och med den tredje månaden. Vid frånvaro på annan grund än sjukdom, bestämmer 
kommunstyrelsen om ersättning till den årsarvoderade och ersättare. 

3.2 Sammanträdesarvoden 

Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 3 har rätt till sammanträdesarvode för varje 
påbörjad timma ett sammanträde pågår med ett belopp som motsvarar i bilagan angiven del av vid 
varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsledamot.  

 
Förtroendevald som under samma dygn deltar i ett eller flera sammanträden som pågår mindre än 
sammanlagt 5 timmar utges ett arvode för 5 timmar. 
 
Sammanträdesarvode utges för deltagande i sammanträde och på förhand beslutad eller i efterhand 
godkänd förrättning. För deltagande i kurs eller konferens utgår halvt sammanträdesarvode. 
Sammanträdesarvodet utgör ersättning för inläsning, sammanträde och justering av protokoll.  
 
Sammanträde och förrättning ska anses pågå från den tid som mötet börjar till den tid det slutar. 
Tiden för lunch anses ingå i sammanträdestiden om mötet avbryts för lunch och därefter 
fortsätter. Detsamma gäller vid annan kortare ajournering.  
 
För valberedning i anslutning till fullmäktigesammanträde utgår inte sammanträdesarvode.  
 
Inställelsetid och gruppmöte ersätts inte, med undantag för gruppmöte i direkt anslutning till 
arvoderat fullmäktige- eller nämndsammanträde. Sammanträdesarvode utges i dessa fall som om 
sammanträdet och gruppmötet vore ett sammanträde, om den förtroendevalda i samband med 



 
 
 

 

ifyllande av uppgifter om arvodesunderlag till mötets sekreterare även fyller i den tid han eller hon 
varit närvarande på anslutande gruppmöte. 
 
Av punkten 5.4 framgår att ansökan om arvode för förrättning ska göras inom viss tid. 

3.3 Övriga arvoden 

3.3.1. Gruppledare 

Gruppledare för partigrupp av ledamöter som i allmänt val har erhållit plats i kommunfullmäktige 
under partiets beteckning, har rätt till arvode under fullmäktiges mandatperiod under förutsättning 
att partiet har anmält namnet på gruppledaren till fullmäktige på nya fullmäktiges första 
sammanträde. Sker anmälan senare så utgår arvodet från den dag gruppledaren anmäldes till 
fullmäktige. Gruppledarens rätt till gruppledararvode upphör det fullmäktigesammanträde partiet 
anmäler en annan gruppledare eller anmäler att partiet inte har någon gruppledare.  

Gruppledare i kommunfullmäktige har rätt till ett månadsarvode med i bilaga 4 angiven del av vid 
varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot.  

Gruppledare har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning för 
ordförandemöten och gruppledarmöten samt annars i de fall när de kallas av kommunstyrelsens 
ordförande eller förste vice ordförande.  

Gruppledares kommunala uppgifter framgår av arbetsordning för Ale kommunfullmäktige. 

3.3.2. Särskilda uppdrag 

Innehavare av andra uppdrag upptagna i bilaga 4 än gruppledare, har rätt till arvode från 
kommunen för den i bilagan angivna tiden och med ett belopp som motsvarar i bilagan angiven 
del av vid varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsledamot. 

För ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet och rådet 
för funktionshinderfrågor i Ale, vilka inte har utsetts av ett kommunalt organ gäller följande. 

1. Arvode utges för deltagande i rådens sammanträden. För deltagande i kurs eller konferens 
beslutat av rådet utgår halvt timarvode. Arvodet utgör ersättning för inläsning, 
sammanträde och justering av protokoll.  

2. Sammanträde ska anses pågå från den tid som sammanträdet börjar till den tid det slutar. 
Tiden för lunch anses ingå i sammanträdestiden om sammanträdet avbryts för lunch och 
därefter fortsätter. Detsamma gäller vid annan kortare ajournering.  

3. Inställelsetid ersätts inte. 
4. För deltagande i sammanträde per telefon eller motsvarande tekniskt system utges dock 

inte något arvode, om inte sammanträdet pågår mer än en timma. 
5. För sammanträde som pågår mindre än 5 timmar utges ett arvode för 5 timmar. 

 
Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

4 Pension 

Att förtroendevald i vissa fall har rätt till pension framgår av särskilda bestämmelser. 



 
 
 

 

5 Gemensamma bestämmelser 

5.1 Tak för arvode och ersättningar 

Förtroendevalda med en beräknad sysselsättningsgrad under 100 procent har inte rätt till arvoden 
och ersättningar till ett sammanlagt månadsbelopp överstigande vid varje tid gällande 
månadsarvode för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. I ersättningar ska dock inte inräknas 
rese- och traktamentesersättningar enligt avsnitt 2.4. 

5.2 Utbetalning av arvoden och ersättningar 

Årsarvoden och sammanträdesarvoden för kommunala sammanträden utbetalas utan särskilt 
yrkande. Sammanträdets sekreterare för deltagarförteckning och närvarotid för deltagare. Det 
ankommer på sammanträdets sekreterare att inge underlag för utbetalning av sammanträdesarvode 
för kommunala sammanträden. Detsamma gäller övrigt arvode för ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, 
ledamot eller ersättare i kommunala pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale 
enligt avsnitt 3.3.2 och bilaga 4. 

Ersättningsberättigad som erhåller sammanträdesarvode eller övrigt arvode, ska vid sammanträdet 
till sekreteraren anmäla om han eller hon  

1. har deltagit eller avser att delta i annat kommunalt möte samma dag för vilket 
sammanträdesarvode utges genom att ange aktuellt eller aktuella möten eller 

2. har deltagit i gruppmöte i anslutning till fullmäktige- eller nämndsammanträde (avsnitt 3.2 
om sammanträdesarvode) genom att ange klockslagen mellan vilka gruppmötet pågick. 

Sammanträdesarvoden för förrättningar, andra övriga arvoden och ersättningar utbetalas efter 
yrkande från den förtroendevalda eller annan berättigad. Metod för ansökan om ersättningar, på 
papper eller digitalt, anges av kommunstyrelsens kansli. Yrkande om ersättning för förlorad 
arbetsinkomst eller för resekostnader får i stället framställas på sekreterarens underlag för 
utbetalning av sammanträdesarvode om sekreteraren medger det. 

Den som yrkar ersättning för resekostnader ska vid resa  
1. med privat bil ange kilometerantal för ersättningsberättigad resa. 
2. med Västtrafik med periodbiljett (dygns-, månads- eller årsbiljett) i stället ange den 

ersättning den förtroendevalda har rätt till enligt avsnitt 2.4 eller 
3. med Västtrafik med annan biljettyp ange använd biljettyp och ange kostnaden för biljetten. 

Den som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ange antal timmar inkomstbortfall den 
arvodesberättigade aktiviteten har förorsakat. 

Om förberedande ortsutvecklingsmöte eller annat sammanträde eller möte hålls utan att 
sekreterare finns närvarande, ansvarar ordföranden för att sekreterarens uppgifter enligt dessa 
arvodesbestämmelser fullgörs. 

Årsarvode utbetalas med 1/12 per månad den månad arvodet avser. Övriga arvoden och 
ersättningar utbetalas en gång per månad i samband med kommunens ordinarie löneutbetalning 
senast månaden efter det ett yrkande om ersättning har inkommit till kommunen. Utbetalning i 
annan ordning får beslutas av kommunstyrelsen.  



 
 
 

 

5.3 Uppgiftsskyldighet 

5.3.1 Arbetsinkomsts storlek 

För att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst, ska den förtroendevalda till 
personalavdelningen i Ale kommun lämna ett intyg utvisande sin inkomst. 

1. För anställd ska intyget vara utfärdat av arbetsgivare. 

2. För företagare ska intyget vara utfärdat av försäkringskassan. Intyget ska vara baserat på 
modellen SGI. 

3. För arbetslös ska intyget vara utfärdat av arbetslöshetskassa eller myndighet. 

Förtroendevald ska lämna intyg på arbetsinkomstens storlek årligen och vid förändringar av 
inkomst. 

5.3.2 Reseersättning och ersättning för barntillsyn 

För att erhålla reseersättning (avsnitt 2.4) ska den ersättningsberättigad styrka utlägg med kvitton, 
om inte utlägget avser resa med privat bil eller med Västtrafik. Erfordras kvitton ska dessa bifogas 
yrkandet om ersättning. 

För att erhålla ersättning för barntillsyn (avsnitt 2.5) ska den ersättningsberättigade styrka utlägg 
med kvitton som ska bifogas ett yrkande. 

5.3.3 Övriga uppgifter 

Förtroendevald ska kunna styrka övriga uppgifter som krävs för att kunna avgöra om den 
förtroendevalda har rätt till ersättning. 

Om kommunstyrelsen begär att sådan uppgift styrks, ska den förtroendevalda styrka uppgiften. 
Intill dess att detta skett ska någon ersättning inte utbetalas. 

 
5.4 Preskriptionsregler 

Yrkande om sammanträdesarvode för förrättning enligt punkten 3.2, övriga arvoden enligt 
punkten 3.3.2, ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt punkten 2.1, rese- och 
traktamentsersättning enligt punkten 2.4 och ersättning för barntillsyn enligt punkten 2.5 ska 
lämnas in senast 6 månader efter dagen för förrättningen eller sammanträdet till vilket arvodet, 
förlusten respektive kostnaden hänför sig.  

Yrkande om förlorad pensionsförmån enligt punkten 2.2 eller förlorad semesterförmån enligt 
punkten 2.3 ska lämnas in till kommunen senast kalenderåret efter det år förlusten har uppkommit. 

Har yrkande om ersättning eller arvode inkommit efter föreskriven tid, har rätten till ersättning 
förfallit och ersättningen utbetalas inte. Kommunstyrelsen får om den förtroendevalda har haft 
beaktansvärda skäl för förseningen besluta att ersättningen ändå ska utbetalas. 

 



 
 
 

 

6 Tolkning av arvodesbestämmelser 

Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning och tillämpning av dessa arvodesbestämmelser. 

7 Övergångsbestämmelser m m 

Dessa arvodesbestämmelser träder i kraft den 1 juli 2015, då tidigare arvodesbestämmelser upphör 
att gälla. 

Tidigare bestämmelser ska dock fortsätta att gälla för arvoden, pensioner och ersättningar 
inarbetade före ikraftträdandet. 

För revisionens ordförande och vice ordförande ska i stället de nya bestämmelserna tillämpas 
retroaktivt från och med den 1 januari 2015. 

För årsarvoderade som för annat uppdrag har erhållit sammanträdesarvode ska i stället de nya 
bestämmelsernas regler om rätt till ersättning tillämpas retroaktivt från och med de nu upphävda 
arvodesbestämmelsernas ikraftträdande. Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
ersättning för barntillsyn avseende tiden före den 1 juli 2015 ska lämnas till kommunen senast den 
31 december 2015 i stället för vad som anges i avsnitt 5.4 första stycket. 



 
 
 

 

Bilaga 1 
 

Förteckning över förtroendeuppdrag med en sysselsättningsgrad 
motsvarande 40 procent eller mer 
 

Förtroendeuppdrag Syssel-
sättnings-
grad i 
procent 
av heltid 

Del av arvodet för en 
riksdagsledamot per 
månad 

Kommunstyrelsens ordförande 100 0,90 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 100 0,80 

Utbildningsnämndens ordförande 50 0,40 

Utbildningsnämndens 1:e vice ordförande 40 0,30 

Socialnämndens ordförande 65 0,55 

Socialnämndens 1:e vice ordförande 52,5 0,47 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 50 0,40 

Samhällsbyggnadsnämndens 1:e vice 
ordförande 

40 0,30 

_____ 
 



 
 
 

 

Bilaga 2 
 
Förteckning över förtroendeuppdrag med en sysselsättningsgrad 
motsvarande mindre än 40 procent 

 
Förtroendeuppdrag Syssel-

sättnings-
grad i 
procent av 
heltid 

Del av arvodet för en 
riksdagsledamot per månad 

Servicenämndens ordförande och 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

30 0,180 

Individ- och familjeutskottets 2:e vice 
ordförande 

12,5 0,090 

Servicenämndens 1:e vice ordförande 20 0,130 

Valnämndens ordförande1 4 0,030 

Valnämndens 1:e vice ordförande1 2,5 0,019 

Överförmyndarnämndens ordförande 4 0,030 

Överförmyndarnämndens 1:e vice 
ordförande 

2,5 0,019 

Revisionens ordförande 8 0,060 

Revisionens vice ordförande 7 0,050 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
ledamöter (ej ordförande, 1:e samt 2:e 
vice ordförande) 

25 0,150 

Kommunfullmäktiges och service-
nämndens 2:e vice ordförande 

3,5 0,026 

Utbildningsnämndens, 
socialnämndens samt 
samhällsbyggnadsnämndens 2:e vice 
ordförande 

7 0,050 

Kommunfullmäktiges ordförande 33 0,198 

Kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande 

22 0,143 

AB Alebyggens styrelseordförande 25 0,15 

AB Alebyggens vice styrelseordförande 25 0,15 

_____ 
1 Årsarvode erhålls endast under valår eller folkomröstningsår. Andra år erhålls sammanträdesarvode. 



 
 
 

 

  Bilaga 3 
 
Förteckning över förtroendeuppdrag som arvoderas med 
sammanträdesarvoden 

 
Förtroendeuppdrag Del av månadsarvodet för en 

riksdagsledamot per timme 

Revisorer (ej ordförande och vice 
ordförande) samt ledamot i 
kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott 

0,0050 

Ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige och nämnder samt 
övriga förtroendevalda som inte 
arvoderas på annat sätt 

0,0025 

 
 



 
 
 

 

Bilaga 4 
 
Förteckning över övriga arvoden 
 

Uppdrag  Del av arvodet för en 
riksdagsledamot 

Vigselförrättare för vigselakt 0,02 

Borgerlig begravningsofficiant  för 
begravningsakt 

0,045 

Gruppledare för partigrupp i 
kommunfullmäktige 

i månaden 0,045 

Ordförande för valdistrikt  för valdag med 
för- och 
efterarbete 

0,052 

Vice ordförande för valdistrikt  för valdag med 
för-och 
efterarbete 

0,045 

Andra röstmottagare för valdistrikt (än 
ordförande och vice ordförande) 

för valdag med 
för- och 
efterarbete 

0,036 

Reserv för röstmottagare som ej kallas 
in att tjänstgöra på valdag 

för beredskap att 
tjänstgöra på 
valdag med 
förarbete 

0,018 

Ambulerande röstmottagare för förtids-
röstningsperiod 
med för- och 
efterarbete 

0,036 

Representanter i kommunala 
brukarråd 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Skolelever ingående i kommunala 
projektgrupper för skolor 

för sammanträde 0,0014 

Representanter i ungdomsrådet för sammanträde 0,005 

Icke kommunalt utsedda ledamöter 
och ersättare i kommunala 
pensionärsrådet i Ale kommun1 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Icke kommunalt utsedda ledamöter 
och ersättare i rådet för 
funktionshinderfrågor i Ale1 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

___ 
1 För kommunalt utsedda ledamöter och ersättare utges arvode och ersättning för förtroendevalda enligt dessa 
arvodesbestämmelser. För icke kommunalt utsedda ledamöter och ersättare utges övrigt arvode enligt avsnitt 
3.3.2 och bilaga 4 samt rese- och traktamentsersättning enligt avsnitt 2.4 i dessa arvodesbestämmelser. 



 
 
 

 

 
Kommunalt valda styrelseledamöter 
och revisorer i stiftelser, föreningar och 
fonder om ersättning inte utges från 
stiftelsen eller föreningen 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Ordförande för ortsutvecklingsmöte för ortsutveck-
lingsmöte2  
 
för centralt pla-
neringsmöte3 
 
för centralt upp-
följningsmöte3 
 
för lokalt pla-
neringsmöte4 

0,010 
 
 
0,005 
 
 
 
0,005 
 
 
0,005 

Förste och andre vice ordförande för 
ortsutvecklingsmöte 

för ortsutveck-
lingsmöte2  
 
för centralt pla-
neringsmöte3 
 
för centralt upp-
följningsmöte3 
 
för lokalt pla-
neringsmöte4 

0,005 
 
 
0,005 
 
 
 
0,005 
 
 
0,005 

Föredragande i fullmäktige eller 
nämnd5 

för föredragning 0,005 

___ 
2 I presidiets arvode för ett ortsutvecklingsmöte ingår ersättning för allt arbete för mötet inklusive för- och 
efterarbete med undantag för max ett förberedelsemöte, som särskilt arvode utgår för. Tjänstgör en vice 
ordförande som ordförande på ortsutvecklingsmötet på grund av att ordföranden är förhindrad att vara 
ordförande, utges ordförandearvodet till vice ordföranden. 
 
3 För deltagande i centralt möte om ortsutvecklingsmöten utsatt av kommunfullmäktiges presidium. 
 
4 För deltagande i lokalt planeringsmöte. Ersättning utges för maximalt ett möte inför varje ortsutvecklingsmöte. 
 
5 Arvode utges till förtroendevald i kommunen eller kommunalförbund som kommunen är medlem i, om han 
eller hon har erhållit uppdrag av fullmäktiges eller nämnds ordförande att i fullmäktige eller nämnden vara 
föredragande inom ett ärende som inte arvode utges för enligt annan bestämmelse eller enligt avtal. Den som har 
rätt till arvode har även rätt till kostnadsersättningar enligt avsnitt 2, inledningens andra stycke. 
 



 
 
 

 

Bilaga 5 
 
Följande ingår i uppdraget som årsarvoderad  
För årsarvoderad som har erhållit ett uppdrag inom ett kommunalt organ ingår nedanstående i 
uppdraget och därmed i det fasta arvodet. 

• Organets sammanträden 

• Organets utskottssammanträden 

• Justering av protokoll 

• Presidiemöten 

• Ordförandeberedning inför möten 

• Medverkan i kommunens budget- och bokslutsarbete 

• Möten med revisionen avseende organets verksamhet 

• Förrättningar (enligt kallelse) inom organets verksamhetsområde 

• Medverkan på andra möten inom organets verksamhetsområde 

• Deltagande i kurser och konferenser för organets räkning, om deltagandet sker på eget initiativ 

• Delegationsbeslut (till exempel ordförandebeslut) 

• Föredragningar på kommunfullmäktiges möten 

• Uppföljningar med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 

• Ordförandemöten 

• Kommunal representant på årsmöten i organisationer kommunen är medlem i 

• Plansamrådsmöten 

• Representation 



 
 
 

 

Bilaga 1 
 

Förteckning över förtroendeuppdrag med en sysselsättningsgrad 
motsvarande 40 procent eller mer 
 

Förtroendeuppdrag Syssel-
sättnings-
grad i 
procent 
av heltid 

Del av arvodet för en 
riksdagsledamot per 
månad 

Kommunstyrelsens ordförande 100 0,90 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 100 0,80 

Utbildningsnämndens ordförande 50 0,40 

Utbildningsnämndens 1:e vice ordförande 40 0,30 

Socialnämndens ordförande 65 0,55 

Socialnämndens 1:e vice ordförande 52,5 0,47 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 50 0,40 

Samhällsbyggnadsnämndens 1:e vice 
ordförande 

40 0,30 

_____ 
 



 
 
 

 

Bilaga 2 
 
Förteckning över förtroendeuppdrag med en sysselsättningsgrad 
motsvarande mindre än 40 procent 

 
Förtroendeuppdrag Syssel-

sättnings-
grad i 
procent av 
heltid 

Del av arvodet för en 
riksdagsledamot per månad 

Servicenämndens ordförande och 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

30 0,180 

Individ- och familjeutskottets 2:e vice 
ordförande 

12,5 0,090 

Kultur- och fritidsnämndens samt 
servicenämndens ordförande 

30 0,180 

Kultur- och fritidsnämndens samt 
Servicenämndens 1:e vice ordförande 

20 0,130 

Valnämndens ordförande1 4 0,030 

Valnämndens 1:e vice ordförande1 2,5 0,019 

Överförmyndarnämndens ordförande 4 0,030 

Överförmyndarnämndens 1:e vice 
ordförande 

2,5 0,019 

Revisionens ordförande 8 0,060 

Revisionens vice ordförande 7 0,050 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
ledamöter (ej ordförande, 1:e samt 2:e 
vice ordförande) 

25 0,150 

Kommunfullmäktiges, kultur- och 
fritidsnämndens samt  och service-
nämndens 2:e vice ordförande 

3,5 0,026 

Utbildningsnämndens, omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
socialnämndens samt 
samhällsbyggnadsnämndens 2:e vice 
ordförande 

7 0,050 

Kommunfullmäktiges ordförande 33 0,198 

Kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande 

22 0,143 

AB Alebyggens styrelseordförande 25 0,15 

AB Alebyggens vice styrelseordförande 25 0,15 

_____ 
1 Årsarvode erhålls endast under valår eller folkomröstningsår. Andra år erhålls sammanträdesarvode. 



 
 
 

 

  Bilaga 3 
 
Förteckning över förtroendeuppdrag som arvoderas med 
sammanträdesarvoden 

 
Förtroendeuppdrag Del av månadsarvodet för en 

riksdagsledamot per timme 

Revisorer (ej ordförande och vice 
ordförande) samt ledamot i 
kommunstyrelsens kultur- och 
fritidsutskott 

0,0050 

Ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige och nämnder samt 
övriga förtroendevalda som inte 
arvoderas på annat sätt 

0,0025 

 
 



 
 
 

 

Bilaga 4 
 
Förteckning över övriga arvoden 
 

Uppdrag  Del av arvodet för en 
riksdagsledamot 

Vigselförrättare för vigselakt 0,02 

Borgerlig begravningsofficiant  för 
begravningsakt 

0,045 

Gruppledare för partigrupp i 
kommunfullmäktige 

i månaden 0,045 

Ordförande för valdistrikt  för valdag med 
för- och 
efterarbete 

0,052 

Vice ordförande för valdistrikt  för valdag med 
för-och 
efterarbete 

0,045 

Andra röstmottagare för valdistrikt (än 
ordförande och vice ordförande) 

för valdag med 
för- och 
efterarbete 

0,036 

Reserv för röstmottagare som ej kallas 
in att tjänstgöra på valdag 

för beredskap att 
tjänstgöra på 
valdag med 
förarbete 

0,018 

Ambulerande röstmottagare för förtids-
röstningsperiod 
med för- och 
efterarbete 

0,036 

Representanter i kommunala 
brukarråd 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Skolelever ingående i kommunala 
projektgrupper för skolor 

för sammanträde 0,0014 

Representanter i ungdomsrådet för sammanträde 0,005 

Icke kommunalt utsedda ledamöter 
och ersättare i kommunala 
pensionärsrådet i Ale kommun1 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Icke kommunalt utsedda ledamöter 
och ersättare i rådet för 
funktionshinderfrågor i Ale1 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

___ 
1 För kommunalt utsedda ledamöter och ersättare utges arvode och ersättning för förtroendevalda enligt dessa 
arvodesbestämmelser. För icke kommunalt utsedda ledamöter och ersättare utges övrigt arvode enligt avsnitt 
3.3.2 och bilaga 4 samt rese- och traktamentsersättning enligt avsnitt 2.4 i dessa arvodesbestämmelser. 



 
 
 

 

 
Kommunalt valda styrelseledamöter 
och revisorer i stiftelser, föreningar och 
fonder om ersättning inte utges från 
stiftelsen eller föreningen 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Ordförande för ortsutvecklingsmöte för ortsutveck-
lingsmöte2  
 
för centralt pla-
neringsmöte3 
 
för centralt upp-
följningsmöte3 
 
för lokalt pla-
neringsmöte4 

0,010 
 
 
0,005 
 
 
 
0,005 
 
 
0,005 

Förste och andre vice ordförande för 
ortsutvecklingsmöte 

för ortsutveck-
lingsmöte2  
 
för centralt pla-
neringsmöte3 
 
för centralt upp-
följningsmöte3 
 
för lokalt pla-
neringsmöte4 

0,005 
 
 
0,005 
 
 
 
0,005 
 
 
0,005 

Föredragande i fullmäktige eller 
nämnd5 

för föredragning 0,005 

___ 
2 I presidiets arvode för ett ortsutvecklingsmöte ingår ersättning för allt arbete för mötet inklusive för- och 
efterarbete med undantag för max ett förberedelsemöte, som särskilt arvode utgår för. Tjänstgör en vice 
ordförande som ordförande på ortsutvecklingsmötet på grund av att ordföranden är förhindrad att vara 
ordförande, utges ordförandearvodet till vice ordföranden. 
 
3 För deltagande i centralt möte om ortsutvecklingsmöten utsatt av kommunfullmäktiges presidium. 
 
4 För deltagande i lokalt planeringsmöte. Ersättning utges för maximalt ett möte inför varje ortsutvecklingsmöte. 
 
5 Arvode utges till förtroendevald i kommunen eller kommunalförbund som kommunen är medlem i, om han 
eller hon har erhållit uppdrag av fullmäktiges eller nämnds ordförande att i fullmäktige eller nämnden vara 
föredragande inom ett ärende som inte arvode utges för enligt annan bestämmelse eller enligt avtal. Den som har 
rätt till arvode har även rätt till kostnadsersättningar enligt avsnitt 2, inledningens andra stycke. 
 



 
 
 

 

Bilaga 5 
 
Följande ingår i uppdraget som årsarvoderad  
För årsarvoderad som har erhållit ett uppdrag inom ett kommunalt organ ingår nedanstående i 
uppdraget och därmed i det fasta arvodet. 

• Organets sammanträden 

• Organets utskottssammanträden 

• Justering av protokoll 

• Presidiemöten 

• Ordförandeberedning inför möten 

• Medverkan i kommunens budget- och bokslutsarbete 

• Möten med revisionen avseende organets verksamhet 

• Förrättningar (enligt kallelse) inom organets verksamhetsområde 

• Medverkan på andra möten inom organets verksamhetsområde 

• Deltagande i kurser och konferenser för organets räkning, om deltagandet sker på eget initiativ 

• Delegationsbeslut (till exempel ordförandebeslut) 

• Föredragningar på kommunfullmäktiges möten 

• Uppföljningar med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 

• Ordförandemöten 

• Uppdrag som ordförande, vice ordförande, ledamot och ersättare i näringslivsrådet, 
pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och rådet för hälsa och trygghet 

• Medverkan i näringslivsrådet, pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, rådet för hälsa 
och trygghet, ungdomsfullmäktige och ungdomsrådet på grund av tillfällig eller längre 
adjungering 

• Kommunal representant på årsmöten i organisationer kommunen är medlem i 

• Plansamrådsmöten 

• Representation 
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Kommunledningsförvaltningen

Diarienummer: KS.2022.123
Datum: 2022-12-15
Kommunjurist Josefin Thorn Tuvestad

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Partistöd 2022 - ansökan och redovisning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att redovisningen av utbetalat
partistöd 2022 läggs till handlingarna.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Enligt 14 § bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale kommun ska kommunstyrelsen till
kommunfullmäktige överlämna en redovisning över hur mycket partistöd som har utbetalats
till olika partier under föregående kalenderår. Redovisning ska ange eventuella tillägg eller
avdrag som har gjorts med stöd av 10-13 §§ partistödsbestämmelserna.

Förvaltningen har sammanställt en redovisning av utbetalat partistöd 2022.

Till kommunstyrelsens redovisning bifogas partiernas egna redovisningar av hur de utbetalade
partistöden för föregående år har använts.

Maria Reinholdsson Josefin Thorn Tuvestad

Kommunchef Kommunjurist
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-15

Redovisning av utbetalat partistöd 2022

Redovisning av partistöd – Miljöpartiet

Redovisning av partistöd – Sverigedemokraterna

Redovisning av partistöd – Vänsterpartiet

Redovisning av partistöd – Kristdemokraterna

Redovisning av partistöd – Centerpartiet

Redovisning av partistöd – Liberalerna

Redovisning av partistöd – Framtid i Ale

Redovisning av partistöd – Moderaterna

Redovisning av partistöd – Socialdemokraterna

Bilaga 1 redovisningsåret 2021 - Socialdemokraterna

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Kommunjurist

Ärendet

Enligt 14 § bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale kommun ska kommunstyrelsen till
kommunfullmäktige överlämna en redovisning över hur mycket partistöd som har utbetalats
till olika partier under föregående kalenderår. Redovisning ska ange eventuella tillägg eller
avdrag som har gjorts med stöd av 10-13 §§ partistödsbestämmelserna.

Förvaltningen har sammanställt en redovisning av utbetalat partistöd 2022.

Till kommunstyrelsens redovisning ska fogas partiernas egna redovisningar av hur de
utbetalade partistöden för föregående år har använts.

Under 2022 har samtliga partier representerade i kommunfullmäktige erhållit partistöd. Av
redovisningen framgår att tio partier har erhållit partistöd för grundstöd och mandatstöd under
första halvåret. Ett av partierna erhöll stöd i enlighet med 11 § i partistödsbestämmelserna.

Under andra halvåret har stöd betalats ut till nio partier.
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Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Bestämmelser om partistöd finns i 4 kap. 29-32 §§ kommunallagen och av

kommunfullmäktige antagna Bestämmelser om kommunalt partistöd i Ale kommun.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Ärendet avslutas.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om att föreslå kommunfullmäktige att
besluta att redovisningen av utbetalat partistöd 2022 läggs till handlingarna.



Partistöd 2022

Prisbasbelopp 48 300

26,5 % av pbb avrundat 12 800

Första halvåret 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Partistöd Utanordning gjord

Socialdemokraterna 13 19 320 166400 185 720 2022-02-03

Vänsterpartiet 4 19 320 51200 70 520 2022-02-03

Miljöpartiet 2 19 320 25600 44 920 2022-02-03

Framtid i Ale 3 19 320 38400 57 720 2022-02-03

Aledemokraterna 1 19 320 12800 32 120 2022-02-03

Centerpartiet 3 19 320 38400 57 720 2022-02-03

Kristdemokraterna 2 19 320 25600 44 920 2022-02-03

Liberalerna 2 19 320 25600 44 920 2022-02-03

Moderaterna 11 19 320 140800 160 120 2022-02-03

Sverigedemokraterna 8 19 320 102400 121 720 2022-02-03

Totalt 49 193 200 627200 820 400



Andra halvåret

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Partistöd Utanordning gjord

Socialdemokraterna 13 19 320 166400 185 720 dec-22

Vänsterpartiet 4 19 320 51200 70 520 2022-08-15

Miljöpartiet 2 19 320 25 600 44 920 dec-22

Framtid i Ale 3 19 320 38400 57 720 2022-07-28

Aledemokraterna 1

Centerpartiet 3 19 320 38400 57 720 2022-07-28

Kristdemokraterna 2 19 320 25600 44 920 2022-07-28

Liberalerna 2 19 320 25600 44 920 2022-08-22

Moderaterna 11 19 320 140800 160 120 2022-07-28

Sverigedemokraterna 8 19 320 102400 121 720 2022-07-28

Totalt 49 173 880 614400 788 280



Helår

Parti Summa helår

Socialdemokraterna 371 440

Vänsterpartiet 141 040

Miljöpartiet 89 840

Framtid i Ale 115 440

Aledemokraterna 32 120

Centerpartiet 115 440

Kristdemokraterna 89 840

Liberalerna 89 840

Moderaterna 320 240

Sverigedemokraterna 243 440

Totalt 1 608 680
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Kommunledningsförvaltningen

Diarienummer: KS.2022.671
Datum: 2022-12-01
Nämndsekreterare Filip Olsson

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Beslut om nytt VA-verksamhetsområde i Osbacken

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inrätta verksamhetsområde för
kommunalt dricksvatten och spillvatten enligt redovisat område och fastigheter i bilaga 1, 2
samt 3 daterad 2022-11-02.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Enligt 6 § i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att
ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och miljö. Där-
med ska kommunen även bestämma det verksamhetsområde inom vilken vattentjänsterna
behöver ordnas.

Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns inom vilken lag
om allmänna vattentjänster (2006:412), kommunens ABVA, allmänna bestämmelser för den
allmänna vatten och spillvattenanläggning samt kommunens VA-taxa gäller.

Ett verksamhetsområde kan omfatta samtliga vattentjänster: dricksvatten, spillvatten samt
dagvatten fastighet (Df) och dagvatten gata (Dg) eller endast något utav dem.

De nya fastigheter som föreslås ingå i kommunens VA-verksamhetsområde är följande:

· Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för område Osbacken enligt bilaga 1.

· Ingående fastigheter enligt fastighetsregister i bilaga 3.

Maria Reinholdson Filip Olsson

Kommunchef Nämndsekreterare
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-01

Bilaga 1 Förslag till verksamhetsområde V S, Osbacken, Alafors, 2022-11-02

Bilaga 2 Översiktskarta Osbacken, Alafors, 2022-11-02

Bilaga 3 Fastighetsregister Osbacken VO-område 2022, 2022-11-02

Samhällsbyggnadsnämndens beslut SBN § 258, 2022-11-16

Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad, 2022-11-02

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Infraenheten

För kännedom

Plan- och byggenheten
Miljöenheten
VA-driftenheten

Ärendet

Enligt 6 § i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att
ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och miljö. Ett
verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har
ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. I Ale kommun finns olika
verksamhetsområden för allmänna vattentjänster. Det är områden där vatten och
spillvattentjänster är inrättade samt områden där vatten-, spill- och dagvattentjänster är
inrättade. Dagvattentjänsten delas in i Dagvatten fastighet (Df) samt Dagvatten gata (Dg).

Vid framtagande av gränser för verksamhetsområde görs en bedömning utifrån behovet av
vattentjänster enligt gällande lagstiftning. Hänsyn tas till faktorer som ålder och skick på
befintliga anläggningar, natur och miljövärden, närhet till känsliga vattendrag, avstånd mellan
fastigheter och vattenskyddsområde.

Infraenheten föreslår i enlighet med detaljplan 362 att ta in fastigheterna Osbacken i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Dagvatten ska omhändertas lokalt inom
planen. Varje fastighet fördröjer dagvatten inom den egna fastigheten och via privata
dagvattenledningar i gatan leds det till dagvattendammar i området. Förslag till VA-
verksamhetsområde framgår av bilaga 1, översiktskarta framgår av bilaga 2 och register över
de ingående fastigheterna framgår i bilaga 3.
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Ekonomisk bedömning

VA-utbyggnadskostnaden bedöms täckas av anläggningsavgifterna enligt Ale kommuns
gällande VA-taxa. Anläggningsavgifterna i kommunens VA-taxa ses över och justeras årligen
med målsättning att ha 100 procent täckningsgrad

*Räknat på intäkter för obebyggda fastigheter, vid byggnation tillkommer bostadsenhetsavgifter och täckningsgraden kommer att se annorlunda ut.

Invånarperspektiv

Tillgång på rent dricksvatten och godtagbar sanitet är mänskliga rättigheter. Genom en
utbyggnad av kommunalt VA får fler tillgång till vattentjänsterna vilket är nödvändigt för att
möta befolkningsökningen och säkra kommunens långsiktiga VA-försörjning. Det finns även
krav på att den allmänna anläggningen ska förhindra eller motverka olägenheter för miljön,
till exempel övergödning i vattendrag från enskilda avlopp.

Hållbarhetsperspektivet

Vattentjänstlagens finns för att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas ur ett
långsiktigt perspektiv med hänsyn till både miljö och människors hälsa. Enligt
vattentjänstlagen är det kommunerna som är skyldiga att ordna vattentjänster.
Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan kommunen, den som ansvarar för utförandet av
vattentjänster och vattenkonsumenten.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Ale kommuns VA-taxa, 2022.

ABVA, Ale kommuns allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, 2008.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Osbacken

Investeringsutgift 2 500 000

Intäkter med gällande taxa* 2 438 000

Täckningsgrad 98%
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Beslutets genomförande

Beslutat verksamhetsområde bör kommuniceras på hemsidan.

Förvaltningens bedömning

Enligt 6 § i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att
ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och miljö.
Infraenheten föreslår att kommunen införlivar redovisade fastigheter i området Osbacken i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten.



OMRÅDE & FASTIGHET TJÄNST DETALJPLAN

Osbacken 1:28>1 VS 362

Osbacken 1:28>2 VS 362

Osbacken 1:28>3 VS 362

Osbacken 1:35 VS 362

Osbacken 1:36 VS 362

Osbacken 1:37 VS 362

Osbacken 1:38 VS 362

Bil. 3 Fastighetsregister Osbacken VO-område 

2022

ALAFORS



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 258 Dnr SBN.2022.263

Beslut om nytt VA-verksamhetsområde

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

1. Inrätta verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten och spillvatten

enligt redovisat område och fastigheter i bilaga 1, 2 samt 3 daterad

2022-11-02

Sammanfattning

Enligt 6 § i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en

skyldighet att ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för

människors hälsa och miljö. Därmed ska kommunen även bestämma det

verksamhetsområde inom vilken vattentjänsterna behöver ordnas.

Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns
inom vilken Lag om allmänna vattentjänster (2006:412), kommunens ABVA,
allmänna bestämmelser för den allmänna vatten och spillvattenanläggning samt
kommunens VA-taxa gäller.

Ett verksamhetsområde kan omfatta samtliga vattentjänster: dricksvatten,
spillvatten samt dagvatten fastighet (Df) och dagvatten gata (Dg) eller endast
något utav dem.

De nya fastigheter som föreslås ingå i kommunens VA-verksamhetsområde är
följande:

 Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för område Osbacken
enligt bilaga 1.

Ingående fastigheter enligt fastighetsregister i bilaga 3.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Förslag till nytt VA-verksamhetsområden i Osbacken, 2022-
11-02

Bil. 1 Förslag till verksamhetsområde V S, Osbacken, Alafors, 2022-11-02

Bil. 2 Översiktskarta Osbacken, Alafors, 2022-11-02

Bil. 3 Fastighetsregister Osbacken VO-område 2022, 2022-11-02

27(31)



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

Delges:

Infraenheten

För kännedom:

Plan- och Byggenheterna
Miljöenheten
VA-driftenheten

28(31)
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Sektor samhällsbyggnad

Diarienummer:SBN.2022.263
Datum: 2022-11-02
VA-handläggare Marie Strandberg

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Förslag till nytt VA-verksamhetsområden i Osbacken

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

1. Inrätta verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten och spillvatten enligt

redovisat område och fastigheter i bilaga 1, 2 samt 3 daterad 2022-11-02

Sammanfattning

Enligt 6 § i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att

ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och miljö.

Därmed ska kommunen även bestämma det verksamhetsområde inom vilken vattentjänsterna

behöver ordnas.

Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns inom vilken Lag
om allmänna vattentjänster (2006:412), kommunens ABVA, allmänna bestämmelser för den
allmänna vatten och spillvattenanläggning samt kommunens VA-taxa gäller.

Ett verksamhetsområde kan omfatta samtliga vattentjänster: dricksvatten, spillvatten samt
dagvatten fastighet (Df) och dagvatten gata (Dg) eller endast något utav dem.

De nya fastigheter som föreslås ingå i kommunens VA-verksamhetsområde är följande:

 Verksamhetsområde för vatten och spillvatten för område Osbacken enligt bilaga 1.

 Ingående fastigheter enligt fastighetsregister i bilaga 3.

Mattias Mossberg Jesper Normén

Sektorchef Samhällsbyggnad Verksamhetschef Teknik

Beslutsunderlag

 Tjänsteutlåtande, Förslag till nytt VA-verksamhetsområden i Osbacken, 2022-11-02

 Bil. 1 Förslag till verksamhetsområde V S, Osbacken, Alafors, 2022-11-02

 Bil. 2 Översiktskarta Osbacken, Alafors, 2022-11-02

 Bil. 3 Fastighetsregister Osbacken VO-område 2022, 2022-11-02



2(3)

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Delges:

Infraenheten

För kännedom:

Plan- och Byggenheterna
Miljöenheten
VA-driftenheten

Ärendet

Enligt 6 § i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att
ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och miljö. Ett
verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har
ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. I Ale kommun finns olika
verksamhetsområden för allmänna vattentjänster. Det är områden där vatten och
spillvattentjänster är inrättade samt områden där vatten-, spill- och dagvattentjänster är
inrättade. Dagvattentjänsten delas in i Dagvatten fastighet (Df) samt Dagvatten gata (Dg).

Vid framtagande av gränser för verksamhetsområde görs en bedömning utifrån behovet av
vattentjänster enligt gällande lagstiftning. Hänsyn tas till faktorer som ålder och skick på
befintliga anläggningar, natur och miljövärden, närhet till känsliga vattendrag, avstånd mellan
fastigheter och vattenskyddsområde.

Infraenheten föreslår i enlighet med detaljplan 362 att ta in fastigheterna Osbacken i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Dagvatten ska omhändertas lokalt inom
planen. Varje fastighet fördröjer dagvatten inom den egna fastigheten och via privata
dagvattenledningar i gatan leds det till dagvattendammar i området. Förslag till VA-
verksamhetsområde framgår av bilaga 1, översiktskarta framgår av bilaga 2 och register över
de ingående fastigheterna framgår i bilaga 3.

Ekonomisk bedömning

VA-utbyggnadskostnaden bedöms täckas av anläggningsavgifterna enligt Ale kommuns
gällande VA-taxa. Anläggningsavgifterna i kommunens VA-taxa ses över och justeras årligen
med målsättning att ha 100 procent täckningsgrad.
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*Räknat på intäkter för obebyggda fastigheter, vid byggnation tillkommer bostadsenhetsavgifter och täckningsgraden kommer att se annorlunda ut.

Invånarperspektiv

Tillgång på rent dricksvatten och godtagbar sanitet är mänskliga rättigheter. Genom en
utbyggnad av kommunalt VA får fler tillgång till vattentjänsterna vilket är nödvändigt för att
möta befolkningsökningen och säkra kommunens långsiktiga VA-försörjning. Det finns även
krav på att den allmänna anläggningen ska förhindra eller motverka olägenheter för miljön,
till exempel övergödning i vattendrag från enskilda avlopp.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Ale kommuns VA-taxa, 2022.

ABVA, Ale kommuns allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, 2008.

Beslutets genomförande

Beslutat verksamhetsområde bör kommuniceras på hemsidan.

Förvaltningens bedömning

Enligt 6 § i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen en skyldighet att
ordna vattentjänster i ett större sammanhang till skydd för människors hälsa och miljö.

Infraenheten föreslår att kommunen införlivar redovisade fastigheter i området Osbacken i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Osbacken

Investeringsutgift 2 500 000

Intäkter med gällande taxa* 2 438 000

Täckningsgrad 98%
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Kommunledningsförvaltningen

Diarienummer: KS-SOU.2022.621
Datum: 2022-12-15
Kommuncontroller Hussain Al-Zubaidi

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens nämndplan och budget 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa nämndplan med budget 2023 för kommunstyrelsen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen nämndplan och budget 2023 består av totalt tre övergripande riktningsmål
och tio uppdrag. Samtliga till kommunstyrelsen fördelade mål och uppdrag från
kommunfullmäktiges budget 2023 har brutits ner genom planeringskommentar.
Riktningsmålen handlar om att skapa ett tryggare, effektivare och mer kundfokuserat Ale.
Samtliga uppdrag utom "planering av kommunens 50-årsfirande" omhändertas direkt i
kommunstyrelsens nämndplan och budget 2023. Kommunstyrelsen har utifrån det
ekonomiska läget tilldelats en budgetram utan indexuppräkning. Budget har minskat jämfört
med föregående år och det är framför allt utrymmet för oförutsedda händelser som reducerats.
Förvaltningen bedömer sammantaget att planeringen kommer bidra till god måluppfyllelse av
kommunfullmäktiges riktningsmål och uppdrag.

Daniela Ölmunger Hussein Al-zubaidi

Avdelningschef Kommuncontroller
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-15

Kommunstyrelsens Nämndplan med budget 2023

Förhandlingsprotokoll, 2022-12-15

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Daniela Ölmunger (daniela.olmunger@ale.se)
Hussein Al-zubaidi (hussain.al-zubaidi@ale.se)

För kännedom

-
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Ärendet

Kommunstyrelsen nämndplan och budget 2023 består av totalt tre övergripande riktningsmål
och tio uppdrag. Samtliga till kommunstyrelsen fördelade mål och uppdrag från
kommunfullmäktiges budget 2023 har brutits ner genom planeringskommentar. Nedan
kommer en sammanfattning av planeringskommentarerna för riktningsmålen tillsammans
med en översyn av uppdragen.

Riktningsmålen:

1. Riktningsmålet "Ett tryggare Ale" ska uppnås genom fortsatt arbete med
kommunens trygghets- och förebyggande arbetet. Kommunstyrelsens planering
fokuserar på att höja upplevelsen av trygghet genom att prioritera insatser i den
fysiska miljön. Det handlar om ett riktat arbete med både trygghetsskapande
insatser och situationellt brottsförebyggande arbete.

2. Riktningsmålet "Fokus på kundnytta i Ale" ska uppnås genom fortsatt arbete med
digitalisering och extern kundnytta. Kommunstyrelsens planering fokuserar på att
integrera tjänstedesign och fortsatta kundundersökningar för att säkerställa högre
träffsäkerhet, leverans och kundnöjdhet. Att skapa mer användarvänlig, tydlig och
tillämpbar information och kommunikation till Aleborna kommer även vara ett
prioriterat område.

3. Riktningsmålet "En effektivare organisation i Ale" ska uppnås genom fortsatt
arbete med att identifiera och föreslå hur organisationen kan avveckla, utveckla
och rationalisera arbetssätt. Det handlar bland annat om effektivisering av
processer, arbetssätt, organisering, personalekonomi, kostnader och externa
finansieringsmöjligheter.

Uppdrag:

1. Digital lönespecifikation som redovisar hela lönekostnaden inklusive PO

2. Ta fram migrationspolitiskt bokslut

3. Beredning avseende en centralort

4. Gallring och revidering av styrdokument

5. Rutiner seniorkort

6.  Kompetensutveckla chefer inom skolan

7. Genomlysning av hela organisationen

8. Utred behov och förutsättningar för en taktisk samhällsintraprenör

9. Planera kommunens 50-årsfirande

10. Information om möjligheter till återvandring
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Samtliga uppdrag utom "planering av kommunens 50-årsfirande" omhändertas direkt i
kommunstyrelsens nämndplan och budget 2023. Genomförandet för "planering av
kommunens 50-årsfirande" ligger hos utskottet för kultur-och fritid där en planering kommer
ta fram under 2023.

Ekonomisk bedömning

Kommunstyrelsen har utifrån det ekonomiska läget tilldelats en budgetram utan
indexuppräkning. Kommunledningens budget har minskat jämfört med föregående år och det
är framför allt utrymmet för oförutsedda händelser som reducerats.

Ekonomiavdelningen har i princip motsvarande organisation som året innan. Införandet av det
nya ekonomisystemet som gick i drift 2022 kräver som brukligt fortsatta insatser under de
första åren för att sätta och förfina processer vilket i förlängningen leder till effektivare
ekonomiprocesser i kommunen. Det innebär att medel behövs omfördelas och prioriteras
inom ekonomiavdelningen för att hantera eventuellt utökat konsultstöd från leverantör.

HR-avdelningen har utöver den centrala satsningen ovan tillförts medel för ytterligare en
medarbetare. Syftet är att få en bättre balans i avdelningens arbetsuppgifter samt minska
arbetsbelastningen för befintlig bemanning.

Kansli- och säkerhet har övertagit ansvaret för kommunens samtliga nämndsekreterare samt
registratorer vilket reglerats i budgetförslaget. Det har medfört en effektivare och mer
sammanhållen personalgrupp. Under året kommer kommunens nya ärendehanteringssystem
att implementeras och i tilldelad budgetram finns medel för att hantera detta.

Strategi- och uppföljning ansvarar för arbetet med den interna och externa webben som dock
kostnadsförs under kommunledningens ansvar. I detta projekt används egen personal från
kommunikationsenheten i så stor utsträckning som möjligt för att minska kostnaderna, vilket
kan medföra behov av externa konsulter för att kompensera kommunikationsenhetens
minskade bemanning. Pensionsavgångar som inte ersatts har medfört en minskad bemanning
med lägre kostnader som följd.

Räddningsförbundets verksamhet är inför 2023 oförändrad och budgeten motsvarar
förväntade kostnadsökningar.

De förtroendevalda har genom att minska antalet ledamöter i nämnderna samt avslutandet av
kultur- och fritidsnämnden effektiviserat verksamheten. Budgetramen har dock räknats upp
utifrån ökningen av nytt pensionsavtal samt inflationsförsäkring pensioner (ökat PO),
uppräkning av partistödet utifrån prisbasbeloppets ökning samt medel för utbildning av
förtroendevalda efter valet.
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Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL 2022-12-15

Förhandlad enligt MBL 2022-12-15. Se protokoll som bilaga.

Beslutets genomförande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att förslag till kommunstyrelsens nämndplan och budget 2023
omhändertar kommunfullmäktiges fastställda mål och budget 2023. Förvaltningen bedömer
sammantaget att planeringen kommer bidra till god måluppfyllelse av kommunfullmäktiges
riktningsmål och uppdrag.



Kommunstyrelsen

Nämndplan med budget 2023
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1Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och har enligt kommunallagen ansvar för ledning
och samordning av kommunens angelägenheter samt skyldighet att ha uppsikt över verksamhet som bedrivs av
nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. Styrelsen är kommunfullmäktiges beredningsorgan och
förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar ytterst för att fullmäktiges beslut
genomförs.

Enligt kommunstyrelsens reglemente innebär den övergripande ledningsfunktion att styrelsen även ska:

1. Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet i kommunen.
2. Leda arbetet med att samordna utformningen av nämndövergripande mål, riktlinjer och ramar för

styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till kommunfullmäktige i
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd.

3. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala verksamheten och
ekonomin efterlevs.

4. Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och den
ekonomiska ställningen under budgetåret utvecklas.

5. Leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation.
6. Leda utvecklingen av regionala, nationella och internationella samarbete.

Kommunstyrelsen tjänstemannaorganisation arbetar strategiskt och operativt med att leda, utveckla, övervaka
och tillse genomförandet av de politiska besluten inom ramen för styrelsen uppdrag.
Tjänstemannaorganisationen består av fyra avdelningar med centraliserad kompetens gällande kansli och
säkerhet, Hr, ekonomi samt strategi och uppföljning.
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2Sammanfattning

Kommunstyrelsens nämndplan fokuserar på att fortsätta utveckla kommunens trygg- och brottsförebyggande
arbetet samt att skapa en effektivare organisation med relevanta tjänsteleveranser där alla delar av organisationen
samverkar för att skapa ett så stort mervärde som möjligt för den enskilde invånaren. Utmaningen ligger bland
annat i att fortsatt öka den digitala mognaden, skapa bättre kundfokus, få bort onödig efterfrågan i
verksamheterna och att implanteringen av ny intern och extern webb.

En väsentlig risk som kommer vara av särskild vikt under 2023 är kommunstyrelsens uppdrag med att genomlysa
hela verksamheten. Den historiskt höga inflationen i kombination med höga priser på energimarknaden påverkar
den långsiktiga finansieringen av kommunens verksamheter. Vilket innebär att kommunstyrelsen behöver
prioritera arbetet med att se över, kostnader, organisation och nuvarande arbetssätt för att identifiera möjliga
samordningsvinster eller skalfördelar.
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3Visionen - 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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4Politiska målsättningar

4.1 Riktningsmål

4.1.1 Ett tryggare Ale

Planeringskommentar

Kommunstyrelsen ska bidra till ett tryggare Ale genom förvaltningens övergripande ”trygg –i-arbete”, polisens
medborgarlöfte, lokalt Brå samt Ale kommuns program för trygghet och säkerhet 2021-2024. Kommunstyrelsen
bidrar övergripande till måluppfyllelse genom att samordna det strategiska trygg- och brottsförebyggande arbetet
men även genom att agera som kommunens kunskapsnav för kunskapsbaseradearbetssätt. Det är viktigt att
intensifiera arbetet med metoder som Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), Broken
Windows och brottstriangeln/rutinaktivitetsteorin. För att tryggheten ska öka behövs ett lokalt perspektiv finnas
i relation till kommunen som helhet. Insatser behöver delvis genomföras för att öka upplevelsen av trygghet men
även för att minska risken att utsättas för brott i den fysiska miljön runt olika arenor i kommunen (torg,
bostadsområden, parker, pendelstationer). Det trygghetsfrämjande arbetet behöver engagera lokalsamhället och
bidra till människors delaktighet genom att verka för dialog och goda relationer.

För att skapa ett tryggare Ale ska kommunstyrelsen:

 Genomföra en årlig trygghetsundersökning ur ett invånar- och näringslivsperspektiv för att fånga upp
platser och omständigheter som kan upplevas otrygga i syfte att effektivt kunna prioritera det riktade
arbetet.

 Prioritera trygghetsskapande insatser i den fysiska miljön.

 Prioritera situationellt brottsförebyggande arbete mot enskild i den fysisk miljön.

 Fortsätta redan pågående insatser i samverkan med övriga förvaltningar och lokalpolis.

 Fortsätta arbetet med tidiga samordnade insatser (TSI) med både generella och riktade insatser för att
medverka till goda uppväxtförhållanden och stärka skyddsfaktorer i hem, skola, fritid, närområde och
samhälle för barn och unga.

 Fortsätta systematiskt omvärldsbevaka den lokala trygghetsutvecklingen i Ale kommun med hjälp av
kontinuerliga lägesbilder tillsammans med polisen och andra källor av kunskap för att skapa riktade och
effektiva insatser utifrån problembild.

 

4.1.2 Fokus på kundnytta i Ale

Planeringskommentar

Kommunstyrelsen ska bidra till fokus på kundnytta i Ale genom arbetet med digitalisering för att utveckla
förvaltningens tjänster med ett tydligt fokus på kundnytta. Kommunstyrelsen ska övergripande bidra till
måluppfyllelse genom att fortsätta arbeta för att öka den digitala mognaden och förmågan i organisationen. En
fungerande digital mognadsnivå där användare både kan använda, förvalta och föreslå utveckling av tjänster är en
förutsättning för att skapa bättre digitala tjänster och service för kommunens kunder. Genom att integrera data
från kundundersökningar och principerna inom tjänstedesign där användaren sätts i centrum av frågan och
dennes behov är utgångsläget för att vidareutveckla utbudet, ska kommunstyrelsen bidra till en högre
träffsäkerhet, leverans och kundnöjdhet för Aleborna. Under 2023 kommer implementering av ny extern samt
intern webb genomföras och båda ska ge största möjliga värde i form av användarvänlig, tydlig och tillämpbar
information och kommunikation till Aleborna.

För att skapa fokus på kundnytta i Ale ska kommunstyrelsen:

 Prioritera att öka den digitala mognaden och förmågan i hela organisationen.

 Prioritera att instyrningen av digitaliseringsmedel genererar direkt kundnytta för Aleborna vilket innebär
att styrning sker utifrån extern nytta.
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 Prioritera att integrera tjänstedesign och fortsatta kundundersökningar för att säkerställa högre
träffsäkerhet, leverans och kundnöjdhet

 Prioritera att ny externwebb skapar användarvänlig, tydlig och tillämpbar information och
kommunikation till Aleborna

 Prioritera att nytt intranät ger förutsättningar för att anpassa information och kommunikation utifrån
organisationens behov i syfte att minska onödig efterfrågan/belastning

4.1.3 En effektivare organisation i Ale

Planeringskommentar

Kommunstyrelsen ska bidra till en effektivare organisation i Ale genom att identifiera och föreslå hur
organisationen kan avveckla, utveckla och rationalisera arbetssätt. Kommunstyrelsen ska operativt bidra
övergripande till måluppfyllelse genom att systematiskt se över processer, arbetssätt, personalekonomi,
organisering, kostnader och om möjligt externa finansieringsmöjligheter. Kommunstyrelsen ska arbeta för en
högre effekthemtagning av kommunens olika utvecklingsprojekt genom att systematisera användningen av
kommunens projektmodell och mallar för effekthemtagning. Kommunstyrelsen ska fortsätta arbeta med
effektiviseringsmetoder såsom kartläggningar av verksamhetskontakter för att identifiera onödig efterfrågan, både
utifrån ett robotiseringsbehov men också utifrån ett verksamhetsförbättringsperspektiv. Kommunstyrelsen ska
genomföra förstudier gällande möjlighet för AI och automatisering av olika handläggningsprocesser för att
frigöra resurser för fler värdeskapande aktiviteter där invånares personliga möte och kontakt värnas. En översyn
av kommunens portfölj av verksamhetssystem ska genomföras för att få mer kostnadseffektiva IT-lösningar.
Arbetssätt behöver även ses över för rationalisera bort digitala utvecklingshinder i form av skugg-IT.
Kommunstyrelsen ska föreslå konsolideringar där mer kostnads- och verksamhetseffektiva lösningar finns som
också motsvarar de informationssäkerhetsmässiga krav som åligger kommunen.

För att skapa en effektivare organisation i Ale ska kommunstyrelsen:

 Prioritera systematisk effektivisering av processer, arbetssätt, organisering, personalekonomi, kostnader
och externa finansieringsmöjligheter.

 Genomföra kartläggningar av verksamhetskontakter och förstudier för att effektivisera och robotisera
verksamhet.

 Prioritera översyn av portfölj gällande verksamhetssystem för att hitta mer kostnads- och
verksamhetseffektiva lösningar.

 Kartlägga hur den tillitsbaserade styrningen har tagit sig uttryck i de olika nämnderna och hur de olika
nämnderna ser på styrningsprincipen och det mervärde den medför.

4.2 Uppdrag

4.2.1 Uppdrag: Digital lönespecifikation som redovisar hela lönekostnaden

inklusive PO

Allmän beskrivning

Samtlig personal skall få digitalt lönebesked med hela lönekostnaden redovisad

Planeringskommentar

Samtliga medarbetare och uppdragstagare ska kunna hämta upp en digital lönespecifikation via Swedbank. På
nuvarande lönespecifikation framgår bruttolön, avdragen skatt, ev. förmåner samt andra kostnadsersättningar.
Det framgår även namn, adress och organisationsnummer till arbetsgivaren. Namn, adress och personnummer
på den anställda. Utbetald nettolön, utbetalningsdatum. Övertid, frånvaro, semesteruppgifter. Det går att via
befintligt personalsystem VismaPersonec-P att även redovisa sociala avgifter för den anställde. HR-avdelningen
kommer undersöka möjligheterna närmare för att se om Vismas lösning är ekonomiskt och kvalitetsmässigt
konkurrenskraftig. Parallellt kommer andra möjligheter till digital lönespecifikation med redovisning av sociala
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avgifter att undersökas. Bland annat har Kivra en lösning för digitala lönespecifikationer, även flertalet
förmånsportaler har i sina lösningar möjlighet till digital lönespecifikation där sociala avgifter redovisas.

4.2.2 Uppdrag: Migrationspolitiskt bokslut

Allmän beskrivning

I årsredovisningen ska ett migrationspolitiskt avsnitt införas.

Planeringskommentar

Kommunstyrelsen ska ta fram ett migrationspolitiskt bokslut. Det migrationspolitiska bokslutet ska omfatta
kostnader och intäkter och/eller möjligheter och utmaningar kopplade till migration i första generationen,
samtliga nationaliteter, för kommunens samtliga verksamheter. Det migrationspolitiska bokslutet ska stämmas av
i dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott under Q3.

4.2.3 Uppdrag: Beredning avseende en centralort

Allmän beskrivning

En politisk arbetsgrupp under KS tillsätts, där samtliga i KF representerade partier medverkar

Planeringskommentar

En politisk arbetsgrupp kommer att tillsattas under kommunstyrelsen där samtliga partier som representerar i
Kommunfullmäktige har mandat. Kommunchefen samordnar gruppens arbete.

4.2.4 Uppdrag: Gallring och revidering av styrdokument

Allmän beskrivning

Fortsatt arbetet med revidering och effektivisering av styrdokument.

Planeringskommentar

Kommunstyrelsen fortsätter sitt arbete med att se över och revidera styrdokument och där så är möjligt
konsolidera och strömlinjeforma för att få en tydligare riktning.

4.2.5 Uppdrag: Rutiner seniorkort

Allmän beskrivning

Seniorkort skall hämtas på Kontaktcenter i Nödinge.

Planeringskommentar

I samarbete med sektor samhällsbyggnad tas en rutin och ett arbetssätt fram som omfattar att seniorkort ska
hämtas på kontaktcenter i Nödinge.

4.2.6 Uppdrag: Kompetensutveckla chefer inom skolan

Allmän beskrivning

Fokus för utveckling av arbetsgivarroll, verksamhetsansvar och ledning/styrning.

Planeringskommentar

En chef, i Ale kommun, förväntas utifrån sin tydliga förankring i arbetsgivaruppdraget inspirera, skapa
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delaktighet och leda sina medarbetare utifrån genomarbetade och kommunicerade beslut. En chef förväntas
inom ramen för de tre huvudsakliga ansvarsområdena, verksamhets-, budget- och personalansvar, medverka i att
hålla samman organisationen samt samarbeta för att bidra till bästa nytta för användare av kommunala tjänster
samt för sina medarbetare. För att stärka kunskap och förståelse för chefers hela ansvar behöver skolan fokuserat
arbeta med vad det innebär att ha personalansvar där chefskapet ges samma prioritet som det pedagogiska
ledarskapet.

Det finns i dag ett ledarutvecklingsprogram utformat för kommunens chefer med fokus på vad det innebär att
vara chef i Ale kommun. Under 2023 kommer i stort sett samtliga chefer från skolan att ingå i programmet,
vilket möjliggör kompetensutveckling inom chefsansvaret samt främjar och stärker att Ale kommun är en
arbetsgivare.

En HR specialist kommer att ha ett riktat fokus att arbeta med arbetsgivaransvaret tillsammans med
utbildningssektorns/förvaltningens verksamhetschefer. Detta för att skapa förutsättningar och styrning i de
frågor och processer en chef hanterar i det dagliga arbetet som arbetsgivaransvaret innebär. Det blir också ett
enat och gemensamt arbete för alla verksamheter att arbeta som en arbetsgivare.

För att stärka chefskapet krävs faktakunskap vilket ger legitimitet för rollen och trovärdighet i chefskapet. Som
ett extra stöd pågår riktade grundutbildningar inom rehabilitering och misskötsamhet, där HR genomför
utbildning på plats i skolans olika ledningsgrupper. Sedan tidigare har även detta genomförts när det gäller
rekryteringsprocessen. Samtliga chefer ska också gå arbetsmiljöutbildningen vid nyanställning. Utöver detta
erbjuder HR grundutbildningar inom samtliga HR-relaterade områden.

4.2.7 Uppdrag: Genomlysning av hela organisationen

Allmän beskrivning

Effektivitet, placering, Ska kommunen fortsätta med verksamheten.

Planeringskommentar

Historiskt hög inflation i kombination med en volatil energimarknad och oförutsägbart geopolitiskt läge påverkar
Ale kommuns förutsättningar. Kommunstyrelsen behöver därför se över organisering av arbetet som utförs för
att identifiera möjliga samordningsvinster eller skalfördelar. Arbetet omfattar att identifiera nyckeltal på olika
nivåer som kommer att jämföras med tvillingkommuner och andra relevanta organisationer.

4.2.8 Uppdrag: Utred behov och förutsättningar för en taktisk

samhällsintraprenör

Allmän beskrivning

Utred och formulera hur en strategisk roll för att förverkliga ALE2030 skulle kunna se ut och organiseras. Rollen
ska vara en naturlig ingång för de som vill bidra till att utveckla kommunen i framåtsyftande etableringsprocesser
där ett stort mått av komplexitet finns.

Planeringskommentar

Kommunstyrelsen ska tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden utreda de behov som finns för att Ale 2030
skulle kunna förverkligas och under 2023 föreslå hur de behoven skulle kunna mötas, vilka konsekvenser det för
med sig där en ny roll som taktisk samhällsintraprenör ska övervägas.

4.2.9 Uppdrag: Planera kommunens 50-årsfirande

Allmän beskrivning

Motsvarande en 25 % tjänst.
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Planeringskommentar

Planeringen av kommunens 50-årsfirande ligger inom verksamheterna som härrör till utskottet för kultur och
fritid. En planering för 50-årsfirandet kommer att tas fram under 2023.

4.2.10Uppdrag: Information om möjligheter till återvandring

Allmän beskrivning

I digitala kanaler och i Kontaktcenter finns information och blanketter tillgängliga för den som vill kunna
återvända till ursprungligt hemland samt genomföra en informationskampanj.

Planeringskommentar

Information om möjligheten att återvandra och blanketter för genomförande tillhandahålls i Kontaktcenter samt
på ale.se. En informationskampanj på Facebook kommer att genomföras under Q2.
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5Basverksamhet

5.1 Beskrivning av basverksamhet

Kommunstyrelsen tjänstemannaorganisation arbetar strategiskt och operativt med att leda, utveckla, övervaka
och tillse genomförandet av de politiska besluten inom ramen för styrelsen uppdrag.
Tjänstemannaorganisationen består av fyra avdelningar med centraliserad kompetens gällande kansli och
säkerhet, Hr, ekonomi samt strategi och uppföljning.

Förvaltningsorganisation

Not. På utvecklingsenheten ligger också en årsarbetare (åa) som finansieras av socialnämnd, utbildningsnämnd samt
kommungemensamma medel som ansvarar för FVM/Millenium samt projektledning av extern/intern webb under 2023. På HR ska en åa
rekryteras till under 2023. På utvecklingsenheten ska utrymme motsvarande två åa flyttas från IT-enheten under 2023 och rekryteras till.
På Kansli och Säkerhet samt Kontaktcenter ligger också 1-2 åa (anställningar med anställningsstöd) för att personer ska få möjlighet att
exempelvis arbetsträna. På utvecklingsenheten inför en kommande pensionsavgång kommer en rekrytering göras och två åa ligga parallellt
under viss del av året för överlämning.

5.1.1 Ekonomi och upphandling

Beskrivning

Ekonomiavdelningen ger råd och stöd, arbetar med ekonomisk administration och service och är kommunens
specialiststöd inom planering och uppföljning (budget, prognos, nyckeltal, kalkylering och analyser).
Ekonomiavdelningen stödjer chefer och handläggare inom respektive sektor i arbetet inom de olika
ekonomiprocesserna. Tar fram modeller/metoder för hur man kan göra en analys eller ta fram förslag på
nyckeltal som underlättar analys av ekonomi.
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 Ekonomiavdelningen kvalitetssäkrar administrativa rutiner kopplade till ekonomiprocesser.

 Ekonomiavdelningen lägger upp behörigheter, ansvara för utbildning verksamhetsstöd för de IT-system
som är kopplade till processer inom ekonomiområdet.

 Ekonomiavdelningen ska förmedla relevant kommunövergripande information inom
ekonomiprocesserna.

Planering och uppföljning av verksamheten i enlighet med nämndplan och budget.

 Ansvara för uppföljning av nyckeltal, analys och prognos samt inrapportering blir gjord för sitt område
enligt fastlagd tidplan.

 Ansvarar för att innehållet i den verksamhetsspecifika informationen i Insikt och Stratsys är riktig och
relevant.

 Ansvarar för att godkänna budget och prognos i Insikt.

5.1.2 HR avdelningen

Beskrivning

HR-avdelningens övergripande arbete handlar om att ge verksamheten de verktyg och processer inom HR-
området som möjliggör och skapar förutsättningar för att verksamheten ska nå sina målsättningar.

Vår HR-avdelning har tre olika ansvarsområden:

Lön - betala ut rätt lön i rätt tid till alla våra medarbetare.

Det strategiska – att tillse att vi har processer som stödjer oss i vår målsättning att vara attraktiv som
arbetsgivare, vilket bland annat berör kompetensförsörjning, rehabilitering och vår personalpolitik i stort.

Det operativa – att tillse att HR-avdelningen kan ge verksamheternas chefer konsultativt stöd i alla
personalfrågor och på så sätt bidra till ett tydligt, tryggt och modigt ledarskap.

5.1.3 Avdelning kansli och säkerhet

Beskrivning

Avdelningen har en stödjande, styrande och uppföljande roll för koncernövergripande kansli- och
säkerhetsfrågor. Avdelningen bedriver verksamhet inom flera oråden rörande, kommungemensamma
administrativa processer, nämndadministration, registratur och informationshantering, arkiv,
förtroendemannaadministration, juridik, försäkringar och stöd till förtroendevalda. Men även med
kommunövergripande styrning och uppföljning av beredskapsfrågor, dataskyddsfrågor, demokratifrågor,
säkerhetsfrågor samt trygghetsfrågor.

5.1.4 Avdelning Strategi och uppföljning

Beskrivning

Avdelningen omfattar fyra enheter; kommunikation, näringsliv, kontaktcenter och utveckling. Avdelningen
ansvarar för kommunens reception i kommunhus Nödinge och för kontaktcenters verksamhet som kommunens
väg in i organisationen. Avdelningen ansvarar för kommunens interna samt externa webb samt kommunens
kriskommunikation. Avdelningen bereder ärenden för politiska beslut, samordnar, utvecklar, följer upp och
utvärderar insatser. Avdelningen driver och följer upp kommunstyrelsens, bolagens samt kommunens
internkontroll och håller ihop processerna med delårsbokslut och budget samt nämndplan. Avdelningen ansvarar
för kommunens befolkningsprognos, kommunens trend- och omvärldsanalys samt driver och följer upp arbetet
med kommunens styrmodell. Avdelningen har ett särskilt ansvar för informationssäkerhet, näringslivsfrågor,
folkhälsa, energi och klimatrådgivning och digitalisering. Avdelningen ansvarar för kommunens
verksamhetsuppföljningssystem Stratsys.



Nämndplan med budget 2023, Kommunstyrelsen 13(14)

6Ekonomisk sammanfattning

6.1 Ekonomisk sammanställning

Kommunstyrelsen har utifrån det ekonomiska läget tilldelats en budgetram utan indexuppräkning.

Kommunledningens budget har minskat jämfört med föregående år och det är framför allt utrymmet för
oförutsedda händelser som reducerats. Budgeten innehåller satsningar på utveckling av den interna och externa
webben samt en riktad insats inom HR-avdelningen för genomlysning samt metodutveckling inom framför allt
löneadministrationen.

Ekonomiavdelningen har i princip motsvarande organisation som året innan. Införandet av det nya
ekonomisystemet som gick i drift 2022 kräver som brukligt fortsatta insatser under de första åren för att sätta och
förfina processer vilket i förlängningen leder till effektivare ekonomiprocesser i kommunen. Det innebär att
medel behövs omfördelas och prioriteras inom ekonomiavdelningen för att hantera eventuellt utökat konsultstöd
från leverantör.

HR-avdelningen har utöver den centrala satsningen ovan tillförts medel för ytterligare en medarbetare. Syftet är
att få en bättre balans i avdelningens arbetsuppgifter samt minska arbetsbelastningen för befintlig bemanning.

Kansli- och säkerhet har övertagit ansvaret för kommunens samtliga nämndsekreterare samt registratorer vilket
reglerats i budgetförslaget. Det har medfört en effektivare och mer sammanhållen personalgrupp. Under året
kommer kommunens nya ärendehanteringssystem att implementeras och i tilldelad budgetram finns medel för att
hantera detta.

Strategi- och uppföljning ansvarar för arbetet med den interna och externa webben som dock kostnadsförs under
kommunledningens ansvar. I detta projekt används egen personal från kommunikationsenheten i så stor
utsträckning som möjligt för att minska kostnaderna, vilket kan medföra behov av externa konsulter för att
kompensera kommunikationsenhetens minskade bemanning. Pensionsavgångar som inte ersatts har medfört en
minskad bemanning med lägre kostnader som följd.

Räddningsförbundets verksamhet är inför 2023 oförändrad och budgeten motsvarar förväntade
kostnadsökningar.

De förtroendevalda har genom att minska antalet ledamöter i nämnderna samt avslutandet av kultur- och
fritidsnämnden effektiviserat verksamheten. Budgetramen har dock räknats upp utifrån ökningen av nytt
pensionsavtal samt inflationsförsäkring pensioner (ökat PO), uppräkning av partistödet utifrån prisbasbeloppets
ökning samt medel för utbildning av förtroendevalda efter valet.

Besluts/verksamhetsområden 2022 2023

Belopp i tkr Prognos Budget Budget

Kommunchef (sektorcentrala medel) -9 029 -15 429 -13 398

Ekonomiavdelning -18 943 -19 543 -20 176

HR avdelning -23 349 -25 349 -27 120

Kansli och säkerhetsavdelning -17 998 -17 998 -21 414

Avdelning Strategi och uppföljning -22 081 -23 081 -22 506

Räddningstjänst (BORF) -35 087 -35 087 -35 789

Förtroendemannaverksamhet -14 948 -14 948 -15 117

Totalt -141 435 -151 435 -155 520
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7Personal

Analys och kommentar

Kommunstyrelseförvaltningen består nästan uteslutande av specialistfunktioner vilket innebär att en hög
personalomsättning i kombination med befintlig sjukfrånvaro ger konsekvenser för kommunens långsiktiga
arbete.

Det är två enheter inom de fyra avdelningarna som börjar 2023 med större utmaningar och där med behov av
insatser som främjar minskad personalomsättning och sjukskrivning. Dessa enheter är Löneenheten samt
enheten Kontaktcenter.

För att främja och skapa förutsättningar för positiv utveckling av personalsituationen på Löneenheten har ett
arbetsmiljökartläggningsarbete påbörjats i samarbete med företagshälsovården. Parallellt pågår även en insats i
form av grupphandledning för HR enheten, vilket avser att stärka avdelningen. På enheten Kontaktcenter pågår
ett hälsofrämjande och anpassat rehabiliteringsarbete som förväntas ha en positiv inverkan på
personalsituationen.

Avdelning strategi och uppföljning har tilldelats att driva och utveckla kommunens digitaliseringsarbete, vilket
kommer resultera i nya utmaningar och möjligheter under 2023.

Inom avdelningen för Kansli och säkerhet pågår ett arbete att inför ett nytt ärendehanteringssystem som
kommer att kräva fokus och insatser under året 2023. Vidare kommer ny chef för avdelningen att tillträda och
introduceras under januari.

Den nationella kompetensbristen i kombination med hög personalomsättning gör att
kommunstyrelseförvaltningen står inför utmaningar vid ny- och ersättningsrekryteringar.

Utifrån kommunens situation är det viktigt att arbeta medvetet med kompetensförsörjning utifrån ett strategiskt
perspektiv med fokus på att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla medarbetare.
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IFM - informations- och förhandlingsmöte

Plats Digitalt via Teams

Datum 2022-12-15

Tid 14.00-15.00

Parter För arbetsgivarparten

Maria Reinholdsson, kommunchef

Malin Olsson, HR-chef

Carin Rödin Frisk, sekreterare

För arbetstagarparten

Andreas Antelid, DIK

Thomas Eliasson, Lärarnas Riksförbund

Peter Eskilsson, Naturvetarna

Åse Hagborg Aleberg, Lärarförbundet

William Holm, Vision

Jenny Johansson, Lärarnas Riksförbund

Petra Johansson, Lärarförbundet

Christian Svensson, Kommunal

1 Allmän information (i enlighet med MBL § 19)

a) Föregående anteckningar

Föregående mötesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna.

b) Aktuellt från förvaltningsledningen

Maria Reinholdsson informerar om punkter från senaste mötet med
förvaltningsledningen bland annat;

Löner 2023
Nulägesanalyserna
Sociala kartläggningen
App för referenstagning
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c) Kommunstyrelsens Nulägesanalys 2022

Maria Reinholdsson informerar om utkast till Nulägesanalys 2022.
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen särskilda ansvarsområden.
Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och har enligt
kommunallagen ansvar för ledning och samordning av kommunens angelägenheter
samt skyldighet att ha uppsikt över verksamhet som bedrivs av nämnder,
kommunala bolag och kommunalförbund. Styrelsen är kommunfullmäktiges
beredningsorgan och bereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och
ansvarar ytterst för att fullmäktiges beslut genomförs.
I analysen redovisas även Nämndens mål, uppdrag samt fortsatta prioriteringar,
Behov hos nämndens intressenter, Nämndens resultat, trender och konsekvenser för
nämndens verksamheter samt Nämndens utmaningar.

Diskussion kring analysen sker vid mötet.

d) Kommunstyrelsens nämndplan och budget

Maria Reinholdsson informerar om utkast till Kommunstyrelsens nämndplan med
budget 2023.

Kommunstyrelsens nämndplan fokuserar på att fortsätta utveckla kommunens trygg-
och brottsförebyggande arbete samt att skapa en effektivare organisation med
relevanta tjänsteleveranser där alla delar av organisationen samverkar för att skapa
ett så stort mervärde som möjligt för den enskilde invånaren. Utmaningen ligger
bland annat i att fortsatt öka den digitala mognaden, skapa bättre kundfokus, få bort
onödig efterfrågan i verksamheterna och implementeringen av ny intern och extern
webb.
I nämndplanen redovisas även Visionen – Lätt att leva, Politiska målsättningar,
Riktningsmål samt Uppdrag.

Riktningsmålen är Ett tryggare Ale, Fokus på kundnytta i Ale samt En effektivare
organisation i Ale.
Uppdragen är Digital lönespecifikation som redovisar hela lönekostnaden inklusive
PO, Migrationspolitiskt bokslut, Beredning avseende en centralort, Gallring och
revidering av styrdokument, Rutiner seniorkort, Kompetensutveckla chefer inom
skolan, Genomlysning av hela organisationen, Utred behov och förutsättningar för
en taktisk samhällsintraprenör, Planera kommunens 50-årsfirande samt Information
om möjligheter till återvandring.

Diskussion kring nämndplanen sker vid mötet.

Vision och Akavia kallas till förhandling enligt MBL § 11.

För arbetsgivarparten För Arbetstagarparten
Ort och datum Ort och datum
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Nödinge 2022- Nödinge 2022-

Underskrift Underskrift

Maria Reinholdsson Andreas Antelid

Thomas Eliasson

Peter Eskilsson

Åse Hagborg Aleberg

William Holm

Jenny Johansson

Petra Johansson

Christian Svensson
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Förhandlingsprotokoll 

1 
 

Datum 
2022-12-22 

Tid 
11:00 Teams 

Kallade 
VISION Akavia 

Närvarande 
VISION Frånvarande Akavia 

Protokollförare 
Kommunchef 

Justerare 
Alla 

Förhandlingsfråga 
Förhandling MBL 11 
 
§ 1 Arbetsgivaren har kallat till förhandling med anledning av antagande av nämndplan för KS 2023 
 
§2 Arbetsgivaren redovisar plan och budget för 2023. 
  
§3 Arbetstagarorganisationerna har inga synpunkter 
 
§ 4 Förhandlingen avslutas i enighet  
 
§ 5 Förhandling avslutas 2022-12-22 
 

För arbetsgivaren 
Ort och datum 
Teams 2022-12-22 

Namnteckning Namnförtydligande  
Maria Reinholdsson 

För arbetstagarorganisation 
Ort och datum 
      

Arbetstagarorganisation 
VISION 

Namnteckning Namnförtydligande  
William Holm 

Ort och datum 
      

Arbetstagarorganisation Namnteckning Namnförtydligande  
 

Ort och datum 
      

Arbetstagarorganisation 
      

Namnteckning Namnförtydligande  
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum: 2023-01-03

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS-KFu § 5 Dnr KS-KFU.2022.708

Utskottsplan med budget 2023

Beslut

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslår att kommunstyrelsen

fastställer utskottsplan med budget 2023 för kultur- och fritidsutskottet.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsutskottets utskottsplan med budget 2023 består av totalt tre

övergripande riktningsmål, två nämndmål och tre uppdrag. Samtliga till kultur-

och fritidsutskottets fördelade mål och uppdrag från kommunfullmäktiges

budget 2023 beskrivs i planeringskommentarer. Riktningsmålen handlar om att

skapa ett tryggare, effektivare och mer kundfokuserat Ale. Kultur- och

fritidsutskottet har tilldelats en budgetram om 89 257 tkr. Förvaltningen

bedömer sammantaget att planerade aktiviteter och åtgärder kommer att bidra

till god måluppfyllelse avseende kommunfullmäktiges riktningsmål och

uppdrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-16

Utskottsplan med budget 2023 - Kultur- och fritidsutskottet

Förhandlingsprotokoll IFM, 2022-12-15

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Förvaltningschef

Verksamhetsutvecklare

För kännedom

Avdelningschef Strategi och uppföljning

Kommuncontroller
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer: KS-KFU.2022.708
Datum: 2022-12-16
Verksamhetsutvecklare Matilda Forslund

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsutskottets utskottsplan med budget 2023

Förslag till beslut
Kultur och fritidstutskottet föreslår att kommunstyrelsen fastställer utskottsplan med budget
2023 för kultur- och fritidsutskottet.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsutskottets utskottsplan med budget 2023 består av totalt tre övergripande

riktningsmål, två nämndmål och tre uppdrag. Samtliga till kultur- och fritidsutskottets

fördelade mål och uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2023 beskrivs i

planeringskommentarer. Riktningsmålen handlar om att skapa ett tryggare, effektivare och

mer kundfokuserat Ale. Kultur- och fritidsutskottet har tilldelats en budgetram om 89 257 tkr.

Förvaltningen bedömer sammantaget att planerade aktiviteter och åtgärder kommer att bidra

till god måluppfyllelse avseende kommunfullmäktiges riktningsmål och uppdrag.

Staffan Lekenstam Matilda Forslund

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-16

Utskottsplan med budget 2023 - Kultur- och fritidsutskottet

Förhandlingsprotokoll IFM, 2022-12-15
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Staffan Lekenstam (staffan.lekenstam@ale.se)
Matilda Forslund (matilda.forslund@ale.se)

För kännedom

Daniela Ölmunger (daniela.olmunger@ale.se)
Hussein Al-zubaidi (hussain.al-zubaidi@ale.se)

Ärendet
Kultur- och fritidsutskottets utskottsplan med budget 2023 består av totalt tre övergripande
riktningsmål, två nämndmål och tre uppdrag. Samtliga till kultur- och fritidsutskottets
fördelade mål och uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2023 hantera genom
planeringskommentar. Nedan följer en sammanfattning av planeringskommentarerna för
riktningsmålen tillsammans med en översyn av uppdragen .

Riktningsmålen:

· Riktningsmålet "Ett tryggare Ale" ska uppnås genom fortsatt arbete med prova-på och
lovaktiviteter. Planeringen fokuserar också på att vidareutveckla Fritidsbankens och
fältenhetens verksamhet för att bidra till tryggheten i området Klöverstigen. Andra
insatser kopplat till trygghet handlar om arbetet med tidiga samordnade insatser (TSI)
samt föreningsbidrag för insatser mot utanförskap och trygghetsskapande åtgärder.

· Riktningsmålet "Fokus på kundnytta i Ale" ska uppnås genom att utveckla dialogen
med målgrupperna och med föreningsrådet. Kulturskolan ska under perioden sträva
mot en ökad och bibehållen grad av samverkan med sektor utbildning. Öppen
ungdom och fältenheten ska fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten för att nå
ungdomar på deras egna arenor. Förvaltningen ska också ta initiativ till investeringar i
ny teknik som gör anläggnigarna mer tillgängliga och sänker driftskostnaden. En
förstudie i syfte att med fokus på kundnytta uppgradera nuvarande it-system eller
upphandla ett nytt system för föreningsbidrag och lokalbokning ska genomföras.

· Riktningsmålet "En effektivare organisation i Ale" ska uppnås genom samverkan med
andra aktörer för öka kvaliteten och nå ut till fler Alebor. I planeringen fokuserar
förvaltningen på att utveckla stödet till föreningslivet för föreningar som driver egna
anläggningar för att bidra till minskade kostnader.

Uppdrag:

· Gallring och revidering av styrdokument

· Genomlysning av hela organisationen

· Planera kommunens 50-årsfirande
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Ekonomisk bedömning

Kultur- och fritidsförvaltningens budget har precis som övriga nämnder påverkats av det
rådande ekonomiska läget vilket medför krav på en effektivare och mer kostnadsmedveten
organisation. Ytterligare kostnadsökningar kommer att behöva inarbetas i befintliga ramar för
att inte resultera i underskott.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Informerad enligt MBL 2022-12-15 Se protokoll som bilaga.

Förhandlad enligt MBL 2022-12-20 Se protokoll som bilaga.

Beslutets genomförande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att förslag till kultur- och fritidsutskottets utskottsplan med budget
2023 omhändertar kommunfullmäktiges fastställda mål och budget 2023. Förvaltningen
bedömer sammantaget att planeringen kommer att bidra till god måluppfyllelse av
kommunfullmäktiges riktningsmål och uppdrag.



Kultur- och fritidsutskottet

Utskottsplan med budget 2023



Utskottsplan med budget 2023, Kultur- och fritidsutskottet 2(14)

Innehållsförteckning

1 Nämndens uppdrag..................................................................................................................... 4

2 Sammanfattning...........................................................................................................................5

3 Visionen - Lätt att leva.................................................................................................................6

4 Politiska målsättningar............................................................................................................... 7

5 Basverksamhet.......................................................................................................................... 11

6 Ekonomisk sammanfattning.....................................................................................................15

7 Personal......................................................................................................................................17



Utskottsplan med budget 2023, Kultur- och fritidsutskottet 3(14)

1Nämndens uppdrag

Kultur och fritidsutskottet har ansvar för att bedriva verksamhet enligt av kommunfullmäktige givna mål och
riktlinjer samt enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Verksamheten ska bedrivas inom ramen för
det, av kommunfullmäktige, tilldelade kommunbidraget. Kultur - och fritidsutskottet ansvarar enligt reglementet
för:

• Fast egendom såsom kommunens idrottsplatser och kulturhistoriska replikor exempelvis Vikingagårdens
långhus
• Kultur- och fritidsverksamhet allmänt
• Folkbibliotek, nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen
• Museiverksamhet
• Kulturarv och kulturminnesvård
• Kulturskolan
• Öppen ungdomsverksamhet och fältverksamhet
• Idrotts-, fritid- och kulturanläggningar
• Samlingslokaler
• Uppgifter enligt spellagen
• Konstnärlig utsmyckning och kommunens konstsamling
• Fördela samtliga bidrag till föreningar och organisationer (enligt fullmäktiges fastställda riktlinjer) i samråd med
respektive sektor inom vilken föreningen/organisationen bedriver sin verksamhet
• Utdelning av kulturstipendium och ungdomsstipendium
• Fatta beslut om tillsyns- och driftavtal med ideell förening avseende kommunal idrotts-, fritids- eller
kulturanläggning.
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2Sammanfattning

Kultur- och fritidsutskottets verksamheter syftar bland annat till att utveckla och sköta kommunens
idrottsplatser, anläggningar för kultur och motion/idrott liksom kulturhistorisk byggnader. Utskottet ansvarar
också för t.ex. folkbibliotek, museiverksamhet, kulturskola, simhall, samlingslokaler och stöd till föreningslivet,
ungdomsverksamhet med mera.

Under 2023 ska prova-på-verksamheterna förstärkas ytterligare och Fritidsbanken flytta till Rödklövergatan. I
syfte att nå fler boende i närområdet och stärka möjligheten till en meningsfull fritid.

2 mkr extra föreningsbidrag ska fördelas till föreningar i syfte att stimulera till aktiviteter och åtgärder som ökar
tryggheten och inkluderingen i samhället.

Särskilt fokus ska ligga på arbete för att bereda vägen för ökade investeringar i ny teknik som gör kommunens
anläggningar mer tillgängliga och som sänker driftskostnaderna. Arbete i syfte att förenkla bokandet av
möteslokaler och anläggningar ska inledas.

Kultur och fritid ska medverka i samhällsplaneringsprocessen och bidra med kompetens inom gestaltning och
konstnärlig utsmyckning. Kultur och fritid ska också bidra med kompetens som gör att
samhällsbyggnadsprocessen i högre grad resulterar i byggnader och platser som kan användas för flera olika
ändamål och nyttjas effektivt under en stor del av dygnet.

Under 2023 ska kultur- och fritidsverksamheten genomlysas för att identifiera potential till förändringar och
förbättringar som leder till att det avsatta resurserna nyttjas mer effektivt till större nytta för Aleborna.

Kultur- och fritid ansvarar under 2023 för att planera Ale kommuns 50-årsjubileum 2024.
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3Visionen - 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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4Politiska målsättningar

4.1 Riktningsmål

4.1.1 Ett tryggare Ale

Planeringskommentar

Kultur och fritid ska bidra till ett tryggare Ale genom att skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och
inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Arbetet ska genomsyras av delaktighet och strävan efter att
skapa mesta möjliga nytta för Aleborna. Arbetet ska också genomsyras av viljan att pröva nya idéer och av en
ständig strävan att introducera nya tekniska lösningar som frigör resurser. Genom exempelvis näridrottsplatser
och Fritidsbanken kan Alebor prova på och utöva olika typer av fritidsaktiviteter i närområdet vilket bidrar till
trygghet samtidigt som det är hälsofrämjande. För att skapa ett tryggare Ale ska förvaltningen se till att det finns
tillgängliga aktiviteter, anläggningar och mötesplatser kvällar, helger och skollov.

För att bidra till ett tryggare Ale ska kultur och fritid:

 Vidareutveckla arbetet med prova-på och lovaktiviteter för att nå fler målgrupper, i egen regi och i
samverkan med föreningslivet.

 Vidareutveckla Fritidsbanken och fältenhetens verksamhet på Rödklövergatan, för att bidra till
tryggheten i närområdet.

 Fortsatt bidra till arbetet med tidiga samordnade insatser (TSI) genom att medverka till goda
uppväxtförhållanden och den skyddsfaktor som en rik och meningsfull fritid utgör.

 Fördela 2 mkr i extra föreningsbidrag till innovativa insatser mot utanförskap och otrygghet. Med fokus
på aktiviteter och idéer som inte har testats förut, eller inte har finansierats med kommunala medel förut
och som kan nå nya målgrupper.

4.1.2 Fokus på kundnytta i Ale

Planeringskommentar

Kultur och fritids intressenter är Alebor i alla åldrar, föreningar, företag och organisationer. Att möta alla olika
intressenter ställer stora krav på lyhördhet inför medborgarnas behov. Arbete med att utveckla dialogen med
intressenter är viktig för att verksamheterna ska vara fortsatt relevanta och tillgodose behov hos alla Alebor,
framför allt barn och unga. Verksamheterna ska intensifiera arbetet med att investera i ny teknik som bidrar till
ökad tillgänglighet och sänker driftskostnader. Det ska vara enkelt för Aleborna att boka och använda
kommunens olika anläggningar. Servicen till förenings- och kulturlivet kvällar och helger är av avgörande
betydelse.

För att bidra till fokus på kundnytta i Ale ska kultur och fritid:

 Utveckla dialogen med målgrupperna för att säkerställa att kultur-och fritidsutbudet är av hög kvalitet
och att det finns en bredd som kan möta olika intressen och behov.

 Utveckla arbetet med kundundersökningar för att bidra till kvalitetsutveckling och kundnöjdhet.

 Fortsatt ha dialog med Föreningsrådet för att synliggöra och tillmötesgå föreningslivets behov.

 Genomföra en förstudie i syfte att uppgradera eller byta ut nuvarande it-system för föreningsbidrag och
lokalbokning.

 Samarbeta med serviceförvaltningen för att installera ny teknik som gör kommunens anläggningar mer
tillgängliga och sänker driftskostnader.

 Sträva mot en ökad grad av samverkan med utbildningsförvaltningen i syfte att nå fler barn och unga.

 Fortsätta arbetet inom öppen ungdom och fält med fokus på att utveckla verksamheten för att möta
ungdomar på deras egna arenor.
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4.1.3 En effektivare organisation i Ale

Planeringskommentar

Kultur och fritid är sedan 2019 organiserad som en egen förvaltning. Reglementet innebär att verksamheten
ansvarar för en rad olika typer av verksamheter varav flera sker i nära samverkan med andra förvaltningar. De
anläggningar som förvaltningen ansvarar för sköts dessutom i samverkan med de föreningar som nyttjar dem.
Det bidrar till effektivt resursutnyttjande och ett kvalitativt och brett utbud för Aleborna. Samtidigt finns det
ansvar och arbetsuppgifter inom kultur- och fritid som liknar ansvar och arbetsuppgifter inom t.ex.
serviceförvaltningen. Kultur och fritid ska därför genomlysa sin organisation i syfte att identifiera potential till
effektiviseringar och förbättringar.

För att bidra till en effektivare organisation i Ale ska kultur och fritid:

 Vidareutveckla samverkan med andra aktörer för att öka kvaliteten och nå ut till fler.

 Driva på arbetet med att investera i ny teknik som gör anläggningarna mer tillgängliga och sänker
driftskostnader.

 Samarbeta med föreningar som på olika sätt sköter driften av kommunalt ägda anläggningar i syftet att
införa ny teknik som underlättar och sänker resursåtgången.

 Genomlysa den egna organisationen i syfte att föreslå nya sätt att organisera och utföra arbetet.

4.2 Nämnden mål

4.2.1 Kultur och fritid ska genom ett mångfacetterat och rikt nyanserat utbud

skapa mening, skänka flera dimensioner samt bidra till god folkhälsa

och ökat välbefinnande.

Planeringskommentar

Kultur och fritid ska vid planering och genomförande av verksamhet sträva efter att skapa jämlika förutsättningar
för god folkhälsa i Ale kommun. Det utbud som förvaltningen erbjuder invånare i Ale och besökare behöver
präglas både av bredd och djup i kvalitet för att skapa mesta möjliga kundnytta.

Verksamheten för barn och unga ska bidra till ett utbud som stimulerar till lek, rörelse, fantasi och skapande.
Barn och ungdomar ska erbjudas ett utbud med fokus på deras lediga tid.

Under planperioden ska Kultur- och fritid fokusera på att pröva nya grepp och erbjudanden i sitt utbud i nära
samverkan med andra förvaltningar såväl som med föreningar och andra delar av civilsamhället i Ale. Delaktighet
från dem verksamheten är till för bidrar till upplevelse av mening och sammanhang och höjer kvaliteten och
nyttan.

4.2.2 Kultur och fritid ska medverka i samhällsbyggnadsprocessen och bidra

till hållbara livsmiljöer, ett attraktivt Ale, med människan i centrum.

Planeringskommentar

Utformningen av det offentliga rummet påverkar oss ständigt i vardagen. Det är därför viktigt att de
gemensamma rummen är funktionella, vackra och trygga. För att nå dit krävs samverkan där frågor om
gestaltning och funktionalitet beaktas tidigt i samhällsbyggnadsprocessen. För att människor ska trivas och vilja
etablera sig eller sin verksamhet i kommunen är platsens identitet och tillgänglighet betydelsefull.

Design av byggnader och allmänna platser har också stor betydelse för användbarhet och framtida nyttjandegrad,
och därmed för de driftskostnader som följer med varje investering. En byggnad eller en plats som används
enbart för ett ändamål och som står tom stora delar av dygnet blir i längden inte ekonomiskt hållbar för en
kommun.
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Därför ska kultur och fritid medverka i samhällsplaneringsprocessen och bidra med kompetens inom gestaltning
och konstnärlig utsmyckning. Kultur och fritid ska också bidra med kompetens som gör att
samhällsbyggnadsprocessen i högre grad resulterar i byggnader och platser som kan användas för flera olika
ändamål och nyttjas effektivt under en stor del av dygnet.

4.3 Uppdrag

4.3.1 Uppdrag: Gallring och revidering av styrdokument

Allmän beskrivning

Fortsatt arbetet med revidering och effektivisering av styrdokument.

Planeringskommentar

Kultur och fritid ska under 2023 vid behov revidera Ale kommuns konstprogram. Konstprogrammet beskriver
hur kommunen ska arbeta med och utveckla konstsamlingen och kan behöva vidgas för att också bättre omfatta
ansvaret inom samhällsbyggnadsprocessen.

Även kulturarvsplanens status behöver analyseras under 2023 inför en eventuell revidering.

4.3.2 Uppdrag: Genomlysning av hela organisationen

Allmän beskrivning

Effektivitet, placering, Ska kommunen fortsätta med verksamheten.

Planeringskommentar

Historiskt hög inflation i kombination med en volatil energimarknad och oförutsägbart geopolitiskt läge påverkar
Ale kommuns förutsättningar. Kultur och fritid tillsammans med övriga organisationer i kommuner behöver
därför se över organisering av arbetet som utförs för att identifiera möjliga samordningsvinster eller skalfördelar.
I arbetet ingår att identifiera nyckeltal på olika nivåer som ska jämföras med tvillingkommuner och andra
relevanta organisationer.

Kultur och fritid har därför i denna plan utökat antalet nyckeltal i syfte att bättre kunna värdera verksamhetens
inre och yttre effektivitet.

Förslag till förändrade arbetssätt och/eller förändrad organisering kommer att lämnas under våren 2023.

4.3.3 Uppdrag: Planera kommunens 50-årsfirande

Allmän beskrivning

Motsvarande en 25 % tjänst.

Planeringskommentar

År 2024 fyller Ale kommun 50 år. Det ska vi fira med pompa och ståt! Och för att kunna genomföra ett bra
firande behöver en rad förberedelser göras och åtgärder vidtas.

Kultur och fritid har i uppdrag av kommunfullmäktige att ansvara för förberedelserna inför 50-årsjubileet. För
detta ändamål finns medel avsatta under 2023 och förvaltningen ansvarar för det praktiska genomförandet av
förberedelserna.
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5Basverksamhet

5.1 Verksamhetsmått

Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2021 Budget 2022 Budget 2023

Bibliotek Totalt utlån 122 752 160 000 130 000

- filialbibliotek 52 519 55 000 55 000

- huvudbibliotek 70 233 90 000 75 000

Antal besökare 92 851 160 000 130 000

Totalt antal inloggningar
under meröppettid på
biblioteken

14 300 16 000 16 000

Utlåning av e-media som ej
ingår i summan av totalt
utlån

9 096 11 000 11 000

Totalt antal utlån app
bibblix, e-böcker för barn
och unga

Kulturskolan Antal inskrivna deltagare i
kulturskolan,
terminsbaserad

596 650 650

Antal genomförda
kulturevenemang
kulturskola

420 90 40

Antal publik vid
kulturarrangemang
kulturskola

3 019 5 000 3 000

Antal inskrivna deltagare i
kulturskolans
lovverksamhet

600 600

Ale fritid Antal bidragsberättigade
föreningar (barn & ungdom
7-20 år)

62 63 40

Antal lokalbokningar inom
Kultur och fritidsnämndens
ansvarsområde

17 000 18 000

Antal utlåningar
fritidsbanken

20 231 20 000 20 000

Aktivitetstillfällen barn och
unga, från
aktivitetsbidraget

140 000

Beläggningsgrad (%),
andel bokade timmar i
idrottshallar.

65

Beläggningsgrad (%),
andel bokade timmar i Ale
Arena

75

Varav andel (%) bokade
timmar som är
allmänhetens åkning Ale
Arena

25

Öppen
ungdomsverksamhet

Antal aktiviteter 772 1 000 500

Antal deltagartillfällen i den
öppna
ungdomsverksamheten

9 685 10 000 8 000

Andel (%)
ungdomsproducerad tid

25% 60 30

Andel tjejer (%),
deltagartillfällen i den
öppna
ungdomsverksamheten

45 45
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5.2 Kommentar verksamhetsmått

Verksamhetsmåtten syftar till att följa hur väl verksamheten lever upp till ställda krav på yttre och inre
effektivitet. De ska både följas över tid och vid givna tidpunkter ställas i relation till samma mått i Ale kommuns
tvillingkommuner. Måtten tjänar som stöd i arbetet med ständiga förbättringar.

Beläggninsgrad andel bokade timmar i idrottshallar samt Ale Arena mäts utifrån inomhusidrotternas säsonger

(vecka 1-19 samt vecka 36-52) samt öppettider kvällar och helger.

Antal beställningar anläggning och arrangemangstöd avser interna beställningar ifrån bland annat kulturskolan

och allmänkultur(arrangemang) och biblioteket (bokleveranser) samt felanmälningar och beställningar ifrån

föreningslivet.

5.3 Beskrivning av basverksamhet

5.3.1 Ale fritid

Fritidsstab Ale fritid ansvarar för lokalbokningar i kommunen och hyr ut anläggningar internt och externt till
medborgare och föreningar.

Verksamheten stödjer de som driver egna eller kommunala anläggningar, för att bibehålla och utveckla dessa som
resurs i denna för kommunen så viktiga infrastruktur.

Verksamheten stödjer det lokala föreningslivet i föreningsutveckling och fördelar föreningsbidrag enligt av
nämnden fastställda bidragsbestämmelser. I samverkan med RF-SISU erbjuds stöd och utbildningar till
föreningslivet.

Verksamheten finansierar och driver Fritidsbanken i samverkan med föreningslivet. På fritidsbanken har Alebor
möjlighet att låna utrustning till en aktiv fritid vilket bidrar till ekonomisk, social och ekologisk jämlikhet och
hållbarhet. Ambitionen är att fortsätta arbetet med att utveckla fritidsbanken till en mötesplats över
generationsgränserna, samt en plats för praktik.

Fritidsstab Ale fritid skapar i bred samverkan förutsättningar för att erbjuda kommunens invånare en aktiv fritid.

5.3.2 Anläggning och arrangemangsstöd

Enheten för anläggningar och arrangemangsstöd servar bibliotek, kulturskola, allmänkultur och kommunens

Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2021 Budget 2022 Budget 2023

Totalt antal öppna timmar i
öppen
ungdomsverksamhet

2690

Totalt antal öppna timmar
fältchatt

80

Antal chatt-tillfällen i
fältchatt

160

Allmänkultur Antal genomförda
kulturevenemang
allmänkultur

100

Antal publik vid
kulturevenemang
allmänkultur

2 000

Anläggning och
arrangemangsstöd

Antal deltagartillfällen i
simskola

5 765 5 000 5 000

Antal besökare i simhallen 25 697 35 000 30 000

Antal beställningar
anläggning och
arrangemangsstöd

400 400
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fritidsanläggningar med vaktmästeri och AV-teknik. Verksamheten ansvarar även för drift och förvaltning av
kommunens fritidsanläggningar där driften oftast regleras genom drift/tillsynsavtal med föreningar.

Enheten ansvarar för Skepplanda simhall som är kommunens inomhusanläggning där allmänheten, skolor &
föreningar erbjuds simundervisning, avkoppling och rehabilitering i en trygg miljö. Enheten arbetar för att
besökare ska komma till en serviceinriktad anläggning.

Verksamheten arbetar utifrån en investeringsplan med långsiktiga investeringar både till spontanidrott och
fritidsanläggningar.

Ale Arena ger möjlighet för kommunens invånare att uppleva olika evenemang och att utöva motion. Ale Arena
står öppen för skridskoåkning, bandy och konståkning för allmänheten och olika föreningar, men är även öppen
för evenemang och anna användning då det inte är is-säsong.

Enhetens satsning på området Jennylund är ett led i att skapa förutsättningarna för ett komplett idrotts- och
aktivitetsområde - en mötesplats för alla kommuninvånare där vandringsleder, säkra ridvägar, motionsspår,
diverse föreningsanläggningar, en ny friidrottsanläggning och ett nytt ridhus sammanstrålar.

5.3.3 Öppen ungdomsverksamhet och fält

Den öppna ungdomsverksamheten riktar sig till alla ungdomar i Ale kommun. Verksamheten möter ungdomarna
på fasta mötesplatser, men också genom att bedriva verksamhet där ungdomarnas behov uppstår. Det sker i
dialog med ungdomar samt övriga intressenter i kommunen.

Ungdomars delaktighet, inflytande och känsla av trygghet är grundläggande för den öppna
ungdomsverksamheten. Ungdomar som berörs av verksamheten har möjlighet till ett aktivt medbestämmande.
Verksamheten utvecklas och genomförs till delar också i aktiv samverkan med övriga enheter inom Kultur och
fritid - i olika samverkansgrupper inom kommunen, men även i samverkan med föreningsliv och civilsamhälle.

Genom ungdomars delaktighet och inflytande i den öppna ungdomsverksamheten ska de få de kompetenser som
krävs för att lyckas i skola och arbetsliv. Därför är verksamhetens arbete med ungdomars delaktighet och
inflytande viktig, både i basverksamheten och i kommunens arbete med ungdomsdemokrati/ungas inflytande.

Resultatet av det som framkommer i olika ungdomsenkäter ligger till grund för hur verksamheten utvecklas.
Härigenom förverkligas intentionen att kommunens ungdomar ska uppleva en ökad delaktighet, ett ökat
inflytande, ökad jämställdhet, lärande och trygghet.

Fältverksamheten arbetar uppsökande med grunduppdraget att skapa goda relationer och trygghet för
ungdomarna i kommunen. Fokus är målgruppen 12-19 år och arbetet är förlagt till dagtid, kvällar och helger.
Fältverksamheten samverkar med flertalet sektorer i kommunen samt med polismyndighet och föreningsliv.
Samverkan är helt grundläggande för att för att bedriva det sociala arbete som uppdraget infattar. Arbetet sker
genom samhällsinsatser, gruppinsatser samt på individnivå.

5.3.4 Allmänkultur

Allmänkulturen ansvarar för kulturverksamhet för alla åldrar. Den är uppdelad i kultur för barn och unga, kultur
för vuxna, kulturarvsfrågor, kommunens konstsamling, samt bidrag till kulturföreningar, studieförbund, Folkets
hus och bygdegårdar.

Allmänkulturens verksamhet styrs genom kommunens Kulturplan. Verksamheten som rör kultur för barn och
unga beskrivs i Barn- och ungdomskulturplanen. Kultur sprids också till barn och unga på deras fritid genom
offentliga arrangemang såsom lovaktiviteter. Allmänkulturens verksamhet för vuxna bedrivs genom stöd till
föreningar och studieförbund samt genom kulturarrangemang i egen regi eller i samarbete med andra. Andra
ansvarsområden är att tillvarata och tillgängliggöra kulturarvet, samt att förvalta och förnya kommunens
konstinnehav. I uppdraget ingår också att i samverkan med andra aktörer se till att kommunens nybyggnationer
utsmyckas med offentlig konst

Kulturstaben främjar verksamhet i hela kommunen och driver ett långsiktigt arbete för att etablera Ale kulturrum
som en mötesplats med kulturarrangemang för alla åldrar under hela året.
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5.3.5 Bibliotek

Folkbiblioteken har bredast tänkbara målgrupp, i lagen definierad som alla, såväl medborgare i kommunen som
besökare. På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur oavsett
publiceringsform, fysiskt eller digitalt. En mängd aktiviteter och riktade inbjudningar till såväl barn som vuxna
ska stimulera intresset för bibliotekets breda och allsidiga utbud av media.

Biblioteken ska i sitt uppdrag ägna särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper. Dessa är utifrån
bibliotekslagen personer med funktionsvariation, de nationella minoriteterna och personer som har annat
modersmål än svenska. Folkbiblioteken har också i uppdrag att särskilt prioritera barn och ungdomar för att
främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.

Folkbiblioteksverksamheten bedrivs på kommunens huvudbibliotek i Nödinge samt de tre närbiblioteken i
Skepplanda, Älvängen och Surte. De tre närbiblioteken har under de senaste åren blivit meröppna, det vill säga är
tillgängliga för låntagare även andra tider än de då personal är på plats.

Ale kommun ingår i ett bibliotekssamarbete med grannkommuner - Bibliotek i Väst - med bland annat ett
gemensamt biblioteksdatasystem med tillhörande hemsida och transporter som gör bibliotekens gemensamma
mediebestånd tillgängligt för invånarna i sju kommuner.

Enligt Bibliotekslag (2013:801) gällande från 2014-01-01 ska varje kommun ha folkbibliotek som ska vara tillgängliga för alla
och anpassade till användarnas behov. Ändamål 2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet
ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

5.3.6 Kulturskola

Kulturskolans verksamhet består av terminsbaserad undervisning i bild, dans, film, musik, musikal och teater för
barn och ungdomar i åldrarna 0 – 20 år. Undervisningen sker både enskilt och i grupp efter elevernas ordinarie
skoltid. Kulturskolan undervisar på elevens fria tid med utgångspunkt i elevens intresse och personliga
utveckling, från nybörjarnivå till mycket höga nivåer.

Utöver den terminsbaserade undervisningen består verksamheten också av lovverksamhet.

Undervisningen resulterar bland annat i ett antal sceniska produktioner, vernissager och konserter som bidrar till
ett rikt och brett kulturliv i Ale kommun.
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6Ekonomisk sammanfattning

6.1 Ekonomisk sammanställning

Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde under 2022 en organisationsförändring där verksamhetsområden
infördes. Det innebär bland annat att det föreligger vissa svårigheter att jämföra budget och utfall mellan åren.

Kultur- och fritidsförvaltningens budget har precis som övriga nämnder påverkats av det rådande ekonomiska
läget vilket medför krav på en effektivare och mer kostnadsmedveten organisation. Ytterligare kostnadsökningar
kommer att behöva inarbetas i befintliga ramar för att inte resultera i underskott.

Förvaltningsstabens förutsättningar är oförändrade jämfört med föregående år, även om bemanningen är
annorlunda på grund av föregående års organisationsförändring. Under denna verksamhet ligger förvaltningens
utvecklingsreserv för 2023.

Verksamhet fritid har med hjälp av ökade intäkter från framförallt simhallen kunnat täcka en del av
verksamhetens ökade kostnader för 2023. Det finns emellertid inte budgeterat utrymme för ökade
energikostnader även om utfallet för 2022 pekar på risk för sådana oförutsedda kostnadsökningar. Om det
aviserade statliga stödet uteblir kommer detta sannolikt att rendera i ett underskott som i sådana fall behöver
hanteras löpande. Budgeten innebär heller inte någon uppräkning av bidragen till de föreningar som sköter
kommunens anläggningar. Risk finns att planerat underhåll inte kan utföras i tillräcklig omfattning i och med de
ökade kostnaderna för material och energi. Den öppna ungdomsverksamheten samt fältenheten har under
föregående år haft en del vakanser vilket resulterat i överskott. Vid ingången till 2023 är bemanningen återställd
till budgeterade nivåer.

Verksamhet kultur har med ett gediget arbete ökat antalet deltagare i kulturskolan och har därmed kunnat
budgetera med ökade intäkter vilket medför att en del av de ökade kostnaderna kan inrymmas utan
effektiviseringskrav. En pensionsavgång under våren kommer inte att ersättas med anledning av det ekonomiska
läget vilket medför att dessa arbetsuppgifter fördelas ut till övrig medarbetare.

Kultur- och fritidsförvaltningen tilldelas i 2023 års budgetram 2 mkr i en riktad politisk satsning till
föreningslivet för att främja trygghet och motverka utanförskap. Medlen kommer att hanteras via ett
ansökningsförfarande där kultur- och fritidsutskottet kommer att bevilja tilldelning utifrån prioriteringsområden
som nya målgrupper, ny omfattning, idéer som tidigare inte finansierats kommunalt samt innovationsdrivande
projekt.

Både 2023 och 2024 bedöms bli utmanande ekonomiskt och förvaltningen har ett antal behov som inte kan
tillgodoses med hänsyn taget till detta. Det kommer att medföra en ökad belastning på den egna organisationen
men också på kommunens föreningsliv. Under våren kommer resultatet av genomlysningen av verksamheten att
presenteras vilket kan resultera i effektiviseringsåtgärder som därmed också kan frigöra resurser till angelägna
behov.

Besluts/verksamhetsområden 2022 2023

Belopp i tkr Prognos Budget Budget

Förvaltningsstab -7 076 -6 976 -5 433

Verksamhet Fritid -53 406 -53 406 -57 689

Verksamhet Kultur -24 728 -24 828 -26 135

Totalt -85 210 -85 210 -89 257
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7Personal

Analys och kommentar

Kultur och fritidsförvaltningen har 59 heltidsanställda och 18 deltidsanställda, per december 2022. Den totala
sjukfrånvaron för 2022 var 3,94%. Sjukfrånvaron följs upp kontinuerligt och vid behov och i enskilda ärenden
samverkar cheferna med HR. Även om sjukfrånvaron är relativt låg i förhållande till andra förvaltningar ska
verksamheterna under 2023 genomföra åtgärder för att förbättra och utveckla den systematiska arbetsmiljön med
utgångspunkt i årlig uppföljning och handlingsplan SAM.

Kompetensförsörjning är en central fråga för förvaltningen. Det finns enheter som har får arbeta hårt för att
hitta medarbetare med rätt kompetens enligt kravprofilen. En annan viktig aspekt är behovet av kontinuerlig
kompetensutveckling och omvärldsbevakning utifrån målgruppernas och föreningslivets ökade behov. För att
säkerställa kompetensförsörjning på längre sikt är det viktigt att arbeta medvetet med kompetensförsörjning med
fokus på att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla medarbetare. Som ett led i detta ska
förvaltningen bland annat 2023 följa upp och utveckla verksamheternas introduktion av nyanställda.

Ett tillitsbaserat arbetssätt fortsätter att vara grunden för styrningen av den ordinarie verksamheten.

 

 

 

 



Protokoll IFM sektor kultur och fritid
Datum 2022-12-15

Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303 70 30 00 • kommun@ale.se • www.ale.se

Dagordning

1) Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

2) Föregående mötesanteckningar
Finns i IMF-mappen, inga frågor uppkom på mötet.

3) Mötestider IFM 2023
Mötestider fastställdes och mötestiden blir tisdagar en gång i månaden kl 15-
16. Datumplanering läggs upp i IFM-mappen. Nästa möte blir den 17 januari kl
15:00.

Information enligt MBL 19 §

Tid

Sammanträdesdatum

15.00-16.00

2022-12-15

Plats Digitalt möte, länk via teams

Kallade

Lärarförbundet,
Vision,
Kommunal,
DIK,
HR, representant
Verksamhetschefer Kultur och fritid

Ordförande:

Sektorchef Staffan Lekenstam
Sekreterare:
Verksamhetsutvecklare Matilda
Forslund

Anteckningar IFM sektornivå

Närvaro:
Hanna Franzen Antelid, Sara Johansson, Carina
Gustafsson, Thomas Eliasson, Slajdana Gustafsson
Staffan Lekenstam, Ulf Berglund, Matilda Forslund,
Klas Arvidsson



KALLELSE IFM
Sammanträdesdatum:

1) Kallelse till Kultur och fritidsutskottet – Information inför kultur och

fritidsutskottet

2) Kultur och fritidsutskottets utskottsplan med budget 2023

Sektorchef ger muntlig info om utskottsplanen. Ett utkast kommer att läggas ut

i IFM-mappen på fredag eftermiddag, inför MBL 11 förhandlingen.

Utskottsplanen innehåller planeringskommenterar för de tre riktningsmål som

KF beslutat om: trygghet, effektiv organisation och kundnytta. Utskottsplanen

har ett starkare fokus på innovationer, ny teknik (fältchatt ett gott exempel).

Utskottsplanen anger att takten för investeringar bör höjas för att sänka

driftskostnader. I stora drag samma bemanning som innevarande år, ca 65

medarbetare. Samma organisationsstruktur tillsvidare. Utskottsplanen

innehåller tre uppdrag: revidera styrdokument, genomlysning av

organisationen utifrån effektiviseringar, planera kommunens 50-årsfirande

nästa år.

3) Nulägesanalys 2022 Kultur- och fritidsutskottet

Sektorchef ger muntlig info om rapporten som gjorts för första gången i år

utifrån Ale Kommuns beslutade styrmodell. I arbetet har chefer och

medarbetare involverats i dialoger och workshops. Rapporten tar upp starka

och svaga resultat, trender och utmaningar samt behov hos nämndens

intressenter.



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum: 2023-01-03

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS-KFu § 6 Dnr Ärendenummer

Intern kontrollplan för kultur och fritid 2023

Beslut

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslår att kommunstyrelsen

fastställer intern kontrollplan 2023 för kultur- och fritidsutskottet.

Sammanfattning

Nämnderna ska enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) säkerställa att den

interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt

tillfredsställande sätt. Intern kontrollplan för kultur- och fritidsutskottet är

framtagen. Tre av fem risker i planen kvarstår från tidigare år. Dessa är

kostnadskontroll av löneutbetalningar, kontroll av belastningsregister och

introduktion av nyanställda. De två nya risker som tillkommit är brist på

ändamålsenliga lokaler och bristande kontroll på inventarier.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-16

Intern kontrollplan 2023 - Kultur- och fritidsutskottet

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommuncontroller

Verksamhetsutvecklare
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer:KS-KFU.2022.690
Datum: 2022-12-16
Verksamhetsutvecklare Matilda Forslund

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kultur- och fritidsutskottet

Intern kontrollplan kultur och fritid 2023

Förslag till beslut

Kultur och fritidsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fastställer intern kontrollplan 2023
för kultur- och fritidsutskottet.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Nämnderna ska enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) säkerställa att den interna

kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Intern kontrollplan för kultur- och fritidsutskottet är framtagen. Tre av fem risker i planen

kvarstår från tidigare år. Dessa är kostnadskontroll av löneutbetalningar, kontroll av

belastningsregister och introduktion av nyanställda. De två nya risker som tillkommit är brist

på ändamålsenliga lokaler och bristande kontroll på inventarier.

Staffan Lekenstam Matilda Forslund

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-16

Intern kontrollplan 2023

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Hussein Al-zubaidi (hussain.al-zubaidi@ale.se)
Matilda Forslund (matilda.forslund@ale.se)

För kännedom:

-

Ärendet

Kommunallagen (2017:725) slår i 6 kap § 6 fast kommunens ansvar för att det upprätthålls en
tillräckligt god intern kontroll. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv
förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska således
bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säker
med invånarnas bästa i fokus.

Genomförd risk - och väsentlighetsanalys har pekat ut de prioriterade risker där
kontrollaktiviteter bedöms som nödvändiga.

Årets prioriterade risker är:

· Oriktig lön utbetalas

· Ogiltigt belastningsregister uppvisas i samband med anställning, eller inte alls

· Bristande introduktion på ny arbetsplats

· Brist på ändamålsenliga lokaler (Ny för 2023)

· Bristande kontroll på inventarier (Ny för 2023)

Kontrollplanen redogör för vilka kontrollaktiviteter som ska göras och vem som är ansvarig
för uppföljning. Även områden med låg risk omfattas av den interna kontrollen då det ses
som en del av verksamhetens kvalitetsarbete. 

Årets planerade kontroller är:

· Intervjuer med nyanställda kring hur de upplever sin introduktion.

· Uppföljning av dokument ifrån löneavdelningen och samtal med ansvarig chef.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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· Granskning av avtal och avstämning med anställande chef

· Granskning av inventarielista

· Uppföljande samtal med EC anläggning & service utifrån arbetet med
lokalförsörjningsplan

Utifrån de prioriterade riskerna och kontrollerna så är också fyra åtgärder framtagna.
Uppföljning görs i enlighet med vad som fastställts i kommunfullmäktige.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 säkerställa att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att framtagna risker samt planerade kontroller och åtgärder är
tillräckliga i enlighet med Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6. De planerade kontrollerna
och åtgärderna bidrar till effektivitet och ändamålsenlighet i verksamheterna. Förvaltningens
bedömning är att intern kontrollplan 2023 för kultur- och fritidsutskottet kan fastställas.
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1 Inledning 

Kommunallagen (2017:725) slår i 6 kap § 6 fast kommunens ansvar för att det upprätthålls en tillräckligt god 
intern kontroll. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås 
allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att 
den bedrivs effektivt och säker med invånarnas bästa i fokus. 

Genomförd risk - och väsentlighetsanalys har pekat ut de områden där kontrollaktiviteter bedöms som nödvän-
diga. Kontrollplanen redogör för vilka kontrollaktiviteter som ska göras och vem som är ansvarig för uppfölj-
ning. Även områden med låg risk omfattas av den interna kontrollen då det ses som en del av verksamhetens 
kvalitetsarbete. 

Uppföljning görs i enlighet med vad som fastställts i kommunfullmäktige. 
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2 Årets prioriterade risker 
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  Konsekvens 

 

Hög (Åtgärdas snarast) Medium (Bör åtgärdas) Totalt: 5 

 

Hög (Åtgärdas snarast) 

Medium (Bör åtgärdas) 

Låg (Kan accepteras) 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

5 Mycket sannolikt (Det är mycket sanno-
likt att fel ska uppstå) 

Mycket allvarlig (Konsekvenserna för 
verksamheten skulle vara mycket allvar-
liga) 

4 Sannolikt (Det är sannolikt att fel ska 
uppstå) 

Allvarlig (Konsekvenserna för verksam-
heten skulle vara allvarliga) 

3 Möjligt (Det finns risk för att fel ska 
uppstå) 

Kännbar (Konsekvenserna för verk-
samheten kan vara påtagliga) 

2 Mindre sannolikt (Risken är mycket liten 
att fel ska uppstå) 

Lindrig (Konsekvenserna för verksam-
heten behöver övervägas) 

1 Osannolikt (Risken är praktiskt taget 
obefintlig att fel ska uppstå) 

Försumbar (Konsekvenserna för verk-
samheten är försumbar och kan negli-
geras) 

 

 

Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Ekonomi Kontroll av lönehan-
teringsprocess inom 
sektor 

 
Oriktig lön utbetalas 2. Mindre sanno-

likt 
4. Allvarlig 8.Bör åtgärdas 

Felaktigheter i löneutbetalning är svårt att upptäcka efter att lönen betalats ut varför både medarbetare 

4 

5 

3 1 2 

4 1 
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Område Process/rutin  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

och chef behöver ha rätt kunskap om både it-stöd för lönehantering, regler enligt kollektivavtal AB samt 
rutiner kring lönehantering före den månatliga kostnadskontroll utförs. 

Regelverk Anställningsprocess 
 

Ogiltigt och/eller fel typ av 
belastningsregister uppvi-
sas i samband med an-
ställning, eller inte alls 

2. Mindre sanno-
likt 

5. Mycket allvarlig 10.Bör åtgärdas 

Det finns flera olika typer av utdrag och medarbetare kan ha beställt fel blankett av utdrag hos polisen 
som ska visas upp i slutskedet av anställningsprocessen. Dvs i samband med att AG erbjuder en person 
arbete.  
 
rätt blankett ska vara 442.5 för kultur och fritids verksamheter 
 
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ 

Verksamhet Introduktion av 
nyanställda  

Bristande introduktion på 
ny arbetsplats 

2. Mindre sanno-
likt 

3. Kännbar 6. Bör åtgärdas 

I brist på introduktion kan det ta längre tid att komma in i sin yrkesroll och sin roll i organisationen som 
helhet.  
 
Det finns också risk att samverkan och samarbete med andra sektorer försvagas om introduktionen inte 
är anpassad till att möta de människor som framöver ingår individens nätverk. 

Lokalförsörjning 
 

Brist på ändamålsenliga 
lokaler 

5. Mycket sanno-
likt 

5. Mycket allvarlig 25.Åtgärdas 
snarast 

Ändamålsenliga lokaler saknas helt eller är inte anpassade för verksamhetens behov.  
Även om lokalförsörjningsplan och god samverkan mellan sektorer finns fortsatt stort behov av lokaler. 

Inventarier 
 

Bristande kontroll på 
inventarier 

3. Möjligt 4. Allvarlig 12.Bör åtgärdas 

Inventarier riskerar att försvinna på grund av avsaknad av kontroll på dessa. Nyinköp sker eventuellt i 
onödan eftersom det inte finns något heltäckande register över inventarier. 
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3 Årets planerade kontroller 

3.1 Anställningsprocess 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Ogiltigt och/eller fel 
typ av belastningsregister 
uppvisas i samband med 
anställning, eller inte alls 

Undersöka att utdrag ur 
belastningsregister uppvi-
sats vid nyanställning 
 
Vad kontrolleras? 
Avstämning med anstäl-
lande chefer att korrekt 
utdrag ur belastningsregist-
ret uppvisats i slutet av 
anställningsprocessen. I 
enlighet med rutinen ska 
det dokumenteras i 
kryssrutan i anställningsav-
talet eller på annat sätt i 
individens personliga 
mapp. 
 
Hur sker kontrollen? 
Genom granskning av 
anställningsavtal och 
kontakt med anställande 
chef. Nyanställningar under 
perioden januari-oktober 
2023 ingår i granskningen. 
 
När utförs kontrollen? 
oktober 2023 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
I uppföljningsplan intern-
kontroll. 
 

Samtliga chefer Granskning av avtal och 
avstämning med anstäl-
lande chef 

Inventering 

3.2 Introduktion av nyanställda 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Bristande introduktion 
på ny arbetsplats 

Intervjuer med nyanställda 
kring hur de upplever sin 
introduktion 
 
Vad kontrolleras? 
Intervjuer med nyanställda 
om vad som har fungerat 
eller inte fungerat i intro-
duktionen. Har introdukt-
ionen gett den vägledning 
som verksamheterna 
eftersträvar. Upplever 
personen att sektorn har 
förtydligat arbetsrollen, och 
presenterat personen för 
de som kan tänkas ingå i 
personens nätverk framö-
ver. 
 
Hur sker kontrollen? 
Intervjuer med nyanställda. 
 
När utförs kontrollen? 
Löpande under året 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
Resultatet dokumenteras i 
uppföljningsplan internkon-
troll. 
 

Sektorchef Intervjuer med nyan-
ställda kring hur de 
upplever sin introdukt-
ion. 

Intervju 
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3.3 Kontroll av lönehanteringsprocess inom sektor 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Oriktig lön utbetalas 
Följa upp att chefer följer 
rutinen för kostnadskontroll 
inför löneutbetalning. 
 
Vad kontrolleras? 
Genomförs kostnadskon-
troll inom beslutad tidplan?  
Registreras avvikelser 
inom tidplan av medarbe-
tare? 
 
Hur sker kontrollen? 
Samtal och uppföljning av 
dokument från lön varje 
månad som avser  kost-
nadskontroll för EC. Av-
stämning med respektive 
EC för att säkerställa att 
rutiner för avvikelsehante-
ring följs upp. 
 
När utförs kontrollen? 
februari - september  2023 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
I uppföljningsplan intern-
kontroll. 
 

Samtliga chefer Uppföljning av dokument 
ifrån löneavdelningen 
och samtal med ansvarig 
chef. 

Inventering 

3.4 Lokalförsörjning 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Brist på ändamålsen-
liga lokaler 

Uppföljning för att säker-
ställa att sektorn är en aktiv 
part i kommunens arbete 
med lokalförsörjning 
 
Vad kontrolleras? 
Ale kommuns lokalförsörj-
ningsplan 2023-2032 (LFP) 
redogör för kommunens 
lokalbehov och anger 
riktningen för investeringar 
i verksamhetslokaler under 
en tioårsperiod. LFP 
revideras varje år. 
Uppföljning av att sektorn 
är en aktiv part i samar-
betet med lokalförsörj-
ningsenheten och åter-
kopplar förändrade behov 
av lokalförsörjning till 
arbetet med LFP. 
 
Hur sker kontrollen? 
Uppföljande samtal med 
enhetschef anläggning & 
service, som är represen-
tant för sektorn i arbetet 
med lokalförsörjningsplan. 
 
När utförs kontrollen? 
November 2023 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
I uppföljningsplan intern-
kontroll. 
 

Verksamhetschef Uppföljande samtal med 
EC anläggning & service 
utifrån arbetet med 
lokalförsörjningsplan. 

Intervju 



   

 

 
Intern kontrollplan 2023, Kultur- och fritidsutskottet    8(9) 
 

3.5 Inventarier 

Risker Kontrollmoment Ansvarig chef Uppföljande kontroll Metod 

 Bristande kontroll på 
inventarier 

Uppföljning av arbetet med 
inventarielistor och sam-
nyttjande 
 
Vad kontrolleras? 
Att varje enhet har en 
uppdaterad lista över 
inventarier och att objekt 
som kan samnyttjas är 
registrerade i Interbook go. 
 
Hur sker kontrollen? 
Granskning av inventarie-
lista ifrån respektive enhet. 
 
När utförs kontrollen? 
September-november 2023 
 
Hur dokumenteras kon-
trollen? 
I uppföljningsplan intern-
kontroll. 
 

Samtliga chefer Granskning av inventa-
rielista 

Inventering 
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4 Årets planerade åtgärder 

4.1 Anställningsprocess 

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum 

 Ej påbörjad 
Rutinen för belastningsregister implemen-
teras i arbetet med sektorns lovaktiviteter 
och feriejobb. 

 2023-01-01 2023-12-31 

4.2 Introduktion av nyanställda 

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum 

 Pågående 
Utveckla sektorns introduktion av nyan-
ställda. 

Se över och utveckla introduktionsplanen. 
Komplettera HR:s introduktionsmapp med 
sektorns egna material. 

2022-01-01 2023-12-31 

4.3 Kontroll av lönehanteringsprocess inom sektor 

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum 

 Ej påbörjad 
Kontinuerligt informera om rutinen för 
kostnadskontroll 

 2023-01-01 2023-12-31 

4.4 Inventarier 

Status Åtgärder Beskrivning Startdatum Slutdatum 

 Ej påbörjad 
Upprätta inventarielista på respektive 
enhet och registrera objekt som kan 
samnyttjas. 

Objekt som kan samnyttjas registreras i 
interbook go 

2023-01-01 2023-12-31 

 



PROTOKOLL
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum: 2023-01-03

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS-KFu § 7 Dnr KS-KFU.2922.710

Uppföljning av intern kontrollplan kultur- och fritid

2022

Beslut

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslår att kommunstyrelsen

fastställer uppföljningsrapport intern kontroll 2022 för kultur- och

fritidsutskottet.

Sammanfattning

Nämnderna ska enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) säkerställa att den

interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt

tillfredsställande sätt. Uppföljningen av 2022 års intern kontrollplan är

genomförd inom de tre områdena ekonomi, regelverk och verksamhet.

Uppföljningen visar mindre avvikelser gällande en av fem risker;

kontrollpunkten som avser kostnadskontroll inför löneutbetalning. Tre av fem

av risker föreslås kvarstå till 2023. Dessa är kostnadskontroll av

löneutbetalningar, kontroll av belastningsregister och introduktion av

nyanställda.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2023-01-03

Uppföljningsrapport intern kontroll 2022 - Kultur- och fritidsutskottet

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommuncontroller
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer:KFN.2021.82
Datum:
Verksamhetsutvecklare Matilda Forslund

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport - intern kontroll 2022

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fastställer uppföljningsrapport intern
kontroll 2022 för kultur- och fritidsutskottet.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 säkerställa att den interna

kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Uppföljningen av 2022 års intern kontrollplan är genomförd inom de tre områdena ekonomi,

regelverk och verksamhet. Uppföljningen visar mindre avvikelser gällande en av fem risker;

kontrollpunkten som avser kostnadskontroll inför löneutbetalning. Tre av fem av risker

föreslås kvarstå till kommande år. Dessa är kostnadskontroll av löneutbetalningar, kontroll av

belastningsregister och introduktion av nyanställda.

Staffan Lekenstam Matilda Forslund

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,

Uppföljningsrapport intern kontroll 2022

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Hussein Al-zubaidi (hussain.al-zubaidi@ale.se)

Ärendet
Uppföljningen av 2022 års intern kontrollplan är genomförd. Uppföljningen visar mindre
avvikelser gällande kontrollpunkt som avser kostnadskontroll inför löneutbetalning.
Kostnadskontrollen har gjorts för sent, eller för tidigt innan deadline. Det finns därmed
anledning att kontrollpunkten bör kvarstå till intern kontrollplan 2023.

Kontrollpunkt som avser introduktion av nyanställda har genomförts genom intervjuer med
nyanställda. Kontrollpunkten bör kvarstå till kommande år för att vidareutveckla arbetet med
introduktionen.

Kontrollpunkten avseende anställningsprocessen visade att belastningsregister var uppvisat i
samtliga fall. Däremot var det inte korrekt dokumenterat för alla anställningar. Detta
kombinerat med att risken är mycket allvarlig ifall rutinen missas, gör att kontrollpunkten bör
finnas med till kommande år.

Kontrollpunkten registerhantering personuppgifter är genomförd och resulterade i arbete med
att färdigställa registerförteckning personuppgiftsbehandlingar i Stratsys. Bedömningen är att
risken är hanterad och punkten tas bort till 2023 års intern kontrollplan.

Kontrollpunkten synpunktshantering är genomförd genom inventering i
ärendehanteringssystemet vilket inte visade några avvikelser. Uppföljning med medarbetare
visar att det finns medarbetare på enheterna som har behov av utbildning gällande hantering
av allmänna handlingar. Utbildning kommer att genomföras i november 2022. Bedömningen
är att risken är hanterad och punkten tas bort till 2023 års intern kontrollplan.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Kommunallagen (2017:725) slår i 6 kap § 6 fast kommunens ansvar för att det upprätthålls en
tillräckligt god intern kontroll. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv
förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska således
bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säker
med invånarnas bästa för ögonen.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Uppföljningen av intern kontrollplan 2022 visar mindre avvikelser gällande en av fem risker.
Förvaltningens bedömning är att tre av fem av risker bör kvarstå till kommande år.
Förvaltningens bedömning är att den interna kontrollen för 2022 är tillräcklig, i enlighet med
Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 och att uppföljningsrapport intern kontroll 2022 kan
fastställas. Förvaltningen ser ett fortsatt behov att vidare impementera processen för intern
kontroll så att den blir en del av verksamheten och att kontrollmoment och åtgärder utförs
löpande.



Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljningsrapport intern
kontroll 2022 helår
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1 Inledning

Kommunallagen (2017:725) slår i 6 kap § 6 fast kommunens ansvar för att det upprätthålls en tillräckligt god

intern kontroll. Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås

allvarliga fel. En god intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att

den bedrivs effektivt och säker med invånarnas bästa för ögonen.

Uppföljningen av 2022 års intern kontrollplan är genomförd inom de tre områdena ekonomi, regelverk och

verksamhet. Uppföljningen visar mindre avvikelser gällande en av fem risker. Tre av fem av risker föreslås

kvarstå till kommande år. Dessa är kostnadskontroll av löneutbetalningar, kontroll av belastningsregister och

introduktion av nyanställda.
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2Uppföljning av kontrollmoment och åtgärder

2.1 Ekonomi

2.1.1 Kontroll av lönehanteringsprocess inom sektor

2.2 Regelverk

2.2.1 Registerhantering personuppgifter

2.2.2 Anställningsprocess

  Risker Analys

Oriktig lön utbetalas

Uppföljande kontroll Bedömning

Inventering och samtal med EC
Mindre avvikelser

Kommentar

Kontroll av dokument ifrån löneavdelningen för perioden januari-augusti 2022 som avser kostnadskontroll för EC har genomförts. Kontrollen visar att
det månadsvis är några chefer som gjort kostnadskontrollen för sent och några som gjort den innan deadline.

Åtgärder Status

Granska en ny tidsperiod att chefer utför kostnadskontrontroll inför
löneutbetalning månadsvis. Informera om kollektivavtalets regler för chef
och medarbetare på APT. Praktisk genomgång med berörda av vanliga
förekommande ändringar och hur man går tillväga i it-stödet.

Avslutad

Kommentar

Granskning genomförd. Samtliga chefer har fått information och påminnelse om rutiner för kostnadskontroll, i samband med ledningsgruppsmöte.

  Risker Analys

Bristande kännedom och följsamhet till dataskyddsförordningen GDPR

Uppföljande kontroll Bedömning

Rutiner för GDPR är implementerade och efterlevs
Inga avvikelser

Kommentar

Relevanta insatser 2022 är att färdigställa registerförteckning personuppgiftsbehandlingar.

Åtgärder Status

Kommunledningens arbete med GDPR sammanfogas med det arbete
som sker inom sektor kultur och fritid.

Avslutad

Rutiner för GDPR finns och de efterlevs Avslutad

  Risker Analys

Ogiltigt och/eller fel typ av belastningsregister uppvisas i samband med
anställning, eller inte alls
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2.3 Verksamhet

2.3.1 Introduktion av nyanställda

2.3.2 Synpunktshantering

Uppföljande kontroll Bedömning

Inventera att korrekt utdrag uppvisas i samband med nyanställning
Inga avvikelser

Kommentar

Granskningen visar att belastningsregister var uppvisats i samtliga fall. Däremot var det inte korrekt dokumenterat för alla anställningar. Under 2022 har
sex personer nyanställts (vid kontroll i sep 2022). Fem personer har visat utdrag ur belastningsregister. En person arbetar inte med barn och unga utan
i en strategisk roll som verksamhetsutvecklare, därav har inte belastningsregister uppvisats. För två personer saknades det dokumentation i
anställningsavtalen trots att belastningsregister var uppvisat. Sektorn har med anledning av detta informerat och påmint om rutinen på
ledningsgruppen.

Åtgärder Status

Granska att korrekt utdrag från belastningsregistret uppvisas i samband
med nyanställningar under 2022

Avslutad

Kommentar

Sektorn har på ledningsgruppsmöte informerat och påmint samtliga chefer om rutinen för utdrag ur belastningsregistret.

Rutin för sektorn gällande utdrag ur polisens belastningsregister och
vilken blankett avses.

Avslutad

  Risker Analys

Bristande introduktion på ny arbetsplats

Uppföljande kontroll Bedömning

Intervju med nyanställda gärna spridda inom sektorn
Inga avvikelser

Kommentar

Tre intervjuer med nyanställda på tre olika enheter är genomförda. Kommer utgöra underlag i sektorns pågående förbättringsarbete gällande
introduktion för nyanställda.

Åtgärder Status

Utveckla en sektors gemensam introduktion som kompletterar HR's
filmintroduktioner.

Pågående

Kommentar

Arbetet fortsätter under 2023

  Risker Analys

Försumma goda idéer till förbättring och utveckling av kultur och fritids
verksamheter

Uppföljande kontroll Bedömning

Inventera i ärendehanteringssystemet
Inga avvikelser

Kommentar

Uppföljning visar att det finns medarbetare på enheterna som har behov av utbildning gällande hantering av allmänna handlingar.

Åtgärder Status

Rutiner för synpunktshantering Avslutad
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Åtgärder Status

Kommentar

Utbildning i att hantera allmänna handlingar erbjuds personal som har behov av det. Utbildning kommer att genomföras i november 2022.
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3Slutsats av uppföljning

Uppföljningen visar mindre avvikelser gällande en av fem risker; kontrollpunkten som avser kostnadskontroll

inför löneutbetalning. Kostnadskontrollen har gjorts för sent, eller för tidigt innan deadline. Det finns därmed

anledning att kontrollpunkten bör kvarstå till intern kontrollplan 2023.

Kontrollpunkt som avser introduktion av nyanställda har genomförts genom intervjuer med nyanställda.

Kontrollpunkten bör kvarstå till kommande år för att vidareutveckla arbetet med introduktionen.

Kontrollpunkten avseende anställningsprocessen visade att belastningsregister var uppvisat i samtliga fall.

Däremot var det inte korrekt dokumenterat för alla anställningar. Detta kombinerat med att risken är mycket

allvarlig ifall rutinen missas, gör att kontrollpunkten bör finnas med till kommande år.

Kontrollpunkten registerhantering personuppgifter är genomförd och resulterade i arbete med att färdigställa
registerförteckning personuppgiftsbehandlingar i Stratsys. Bedömningen är att risken är hanterad och punkten tas
bort till 2023 års intern kontrollplan.

Kontrollpunkten synpunktshantering är genomförd genom inventering i ärendehanteringssystemet vilket inte
visade några avvikelser. Uppföljning med medarbetare visar att det finns medarbetare på enheterna som har
behov av utbildning gällande hantering av allmänna handlingar. Utbildning kommer att genomföras i november
2022. Bedömningen är att risken är hanterad och punkten tas bort till 2023 års intern kontrollplan.

Sektorn ser ett fortsatt behov att vidare implementera internkontrollprocessen med tillhörande uppföljning så att
den blir en del av verksamheten och att kontrollmoment och åtgärder utförs löpande.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(4)

Kommunledningsförvaltningen

Diarienummer: KS-SOU.2022.582
Datum: 2022-12-09
Kommuncontroller Hussain Al-Zubaidi

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen nulägesanalys 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa nulägesanalys 2022 för kommunstyrelsen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Under 2021 beslutade kommunfullmäktige om ny styrmodell för Ale kommun. En del av

styrmodellen är att nämnderna årligen ska ta fram en nulägesanalys. Syftet med

nulägesanalysen är att skapa en faktabaserad bild av nuläget som anger nämndens utrymme

för riktnings - och förflyttningsmöjligheter för att sedan kunna lämna förslag på nya

nämndmål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget. Kommunstyrelsens nulägesanalys

kretsar kring styrelsens uppdrag som kommunens ledande förvaltningsorgan och de

utmaningar som kommer med detta. I nulägesanalysen identifieras en rad

förflyttningsutrymmen och utmaningar utifrån styrning- och ledning, digitalisering,

kompetensförsörjning, uppföljning- och analys, befolkningstillväxt, intern och externwebb

samt kris-och säkerhetsberedskap.

Daniela Ölmunger Hussein Al-zubaidi

Avdelningschef Kommuncontroller
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-09

Nulägesanalys 2022 - Kommunstyrelsen

Protokoll 2022-12-15

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Daniela Ölmunger (daniela.olmunger@ale.se)
Hussein Al-zubaidi (hussain.al-zubaidi@ale.se)
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Ärendet

Under 2021 beslutade kommunfullmäktige om ny styrmodell för Ale kommun. En del av
styrmodellen är att nämnderna årligen ska ta fram en nulägesanalys. Syftet med
nulägesanalysen är att skapa en faktabaserad bild av nuläget som anger nämndens utrymme
för riktnings - och förflyttningsmöjligheter för att sedan kunna lämna förslag på nya
nämndmål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget. I nulägesanalyserna ska varje
nämnd bidra med fördjupade analyser om behoven hos nämndens intressenter, verksamhetens
resultat, utmaningar samt hur trender och omvärlden kan tänkas komma att påverka
verksamheten. Denna nulägesanalys kommer användas som beredningsunderlag till
kommunfullmäktiges budget 2024.

Kommunstyrelsen nulägesanalys kretsar kring styrelsens uppdrag som kommunens ledande
förvaltningsorgan och de utmaningar som kommer med detta.
Utifrån kommunallagen innebär det ansvar för ledning och samordning av kommunens
angelägenheter samt skyldighet att ha uppsikt över verksamhet som bedrivs av nämnder,
kommunala bolag och kommunalförbund. Kommunstyrelsen är även kommunfullmäktiges
beredningsorgan och ansvarar ytterst för att fullmäktiges beslut genomförs.

I nulägesanalysen identifieras en rad förflyttningsutrymmen och utmaningar utifrån styrning-
och ledning, digitalisering, kompetensförsörjning, uppföljning- och analys,
befolkningstillväxt, intern och externwebb samt kris-och säkerhet.

Ekonomisk bedömning

En ekonomisk utmaning som identifieras i nulägesanalysen är finansiering av nödvändiga
investeringar i verksamhetslokaler och infrastruktur utifrån det ekonomiska läget. I
finansdepartementets konjunkturprognos från 18 augusti 2022 lyfter man att tillväxten 2023
endast bedöms bli 0.4 % då ökade räntor och priser kraftigt bromsar hushållens
konsumtion. Den stora osäkerheten och inflationsutvecklingen kan utvecklas mot ett av två
scenarion i Sverige enligt Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport. Ett
där prisökningstakten faller tillbaka relativt snabbt efter toppen under vintern 2022. I det
scenariot befinner sig inflationen redan 2024 klart under Riksbankens inflationsmål och
den kommande lågkonjunkturen blir kort. I det andra scenariot tar anpassningen på
energimarknaden längre tid, priserna anpassar sig långsammare nedåt, samtidigt som
lönedriven inflation i Europa även smittar av sig på den svenska prisbildningen. Högre och
mer varaktig inflation gör att hushållen håller ännu hårdare i plånboken, samtidigt
som företagen avvaktar ännu längre med sina investeringsbeslut. Oavsett utvecklingsscenario
så innebär konjunkturläget en utmaning för Ale utifrån ökade kostnader av den dagliga driften
som har en stor effekt på kommunens finansiella åtaganden. Allt detta sker samtidigt som Ale
har en fortsatt hög investeringsnivå som är ett led i att kommunen växer, det innebär att
kommunen behöver fortsätta arbeta med att hitta smarta lösningar och prioritera
i verksamheterna.
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Invånarperspektiv

Kommunstyrelsen har inom sitt uppdrag och ansvarsområde intressenter med varierande
behov utifrån fyra olika verksamhetsområden som tydligt bidrar till extern kundnytta
gentemot Aleborna i form av kommunikationsenheten, näringslivsenheten, kontaktcenter och
arkivet. Dessa verksamheter är i direkt kontakt med Aleborna och företag för att i
huvudsak leverera information och service. Kommunstyrelsens information och service till
Aleborna är oftast första vägen in till kommunen och sker via sökningar av enskilda på
externwebben eller via samtal med kontaktcenter. I båda dessa kanaler levererar
kommunstyrelsen information om kommunens tjänster och lotsar invånare vidare beroende på
ärendet karaktär. En del av kontakten med kommunstyrelsen handlar även om arkivet och
begäran om allmänna handlingar. Arbetet med tydlig information, kommunikation och
bemötande i kontakten med Aleborna är avgörande för att bygga tillit och leverera den välfärd
som efterfrågas av kommuninvånarna. Ett tydligt behov som framkommer gällande Aleborna
är vikten av korrekt information på externa webben. Kommunens externa webb består idag av
över 1500 sidor av information. Externa webben är i nuläget en blandning av relevant,
gammal och avsaknad information som sammantaget driver upp onödig efterfrågan och
binder resurser i form av tid för verksamheterna.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Informerad enligt MBL 2022-12-15. Se protokoll som bilaga.

Beslutets genomförande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Förvaltningens bedömning

Nulägesanalysen utgör förvaltningens bedömning.
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1Sammanfattning

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen särskilda ansvarsområden. Styrelsen ska leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter. Inom ramen för detta behöver kommunstyrelsens strategier för att
organisationen ska arbeta datadrivet utvecklas där relevant data ska kunna följas för en mer faktabaserad analys.
Vidare visar undersökningar på brister i kommunens värdeskapande digitalisering där ny kompetens behöver
säkerställas men också införandet av etablerade arbetssätt, såsom förstudier, som säkerställer effekthemtagning
och relevant nytta. Kommunen har sedan 2018 arbetat utifrån tillitsbaserad styrning som förhållningsätt men
Kommunkompassens analys från 2020 lyfter brister i samstämmighet gällande denna styrform. Bristerna ligger i
avsaknad av en gemensam bild men också i hur genomförandet ska se ut samt vad ledarskapet i den
tillitsbaserade styrningen innebär. Kommunstyrelsen lyfter i denna nulägesanalys att kommunen som helhet inte
har infört tillitsbaserad styrning vilket kan förklara den bristande samstämmigheten. Slutligen sammanfattar
denna analys att det finns en betydande risk för svag styrning av Alebyggen utifrån Kommunfullmäktiges mål
och prioriteringar. I nuläget arbetar Alebyggen utanför kommunens gemensamma system trots att beslutade
processer utgår från kommungemensam planering och uppföljning. Det resulterar i en risk för svag styrning av
Alebyggen där kommunstyrelsens planering, anvisningar och uppföljningsprocesser inte förankras och bolagets
följsamhet till politiska beslut blir svårare att bedöma.
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2Nämndens uppdrag

Övergripande ansvar för ledning- och styrning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och har enligt kommunallagen ansvar för ledning
och samordning av kommunens angelägenheter samt skyldighet att ha uppsikt över verksamhet som bedrivs av
nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. Styrelsen är kommunfullmäktiges beredningsorgan och
bereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar ytterst för att fullmäktiges beslut
genomförs.

Enligt kommunstyrelsens reglemente innebär den övergripande ledningsfunktion att styrelsen även ska:

1. Leda utvecklingen av den kommunala demokratin och medborgarinflytandet i kommunen.
2. Leda arbetet med att samordna utformningen av nämndövergripande mål, riktlinjer och ramar för

styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar till kommunfullmäktige i
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd.

3. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för den kommunala verksamheten och
ekonomin efterlevs.

4. Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten och den
ekonomiska ställningen under budgetåret utvecklas.

5. Leda utvecklingen av informationssystem och kommunikation.
6. Leda utvecklingen av regionala, nationella och internationella samarbeten.

Kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation arbetar strategiskt och operativt med att leda, utveckla, övervaka
och tillse genomförandet av de politiska besluten inom ramen för styrelsen uppdrag.
Tjänstemannaorganisationen består av fyra avdelningar med centraliserad kompetens gällande kansli och
säkerhet, Hr, ekonomi samt strategi och uppföljning. Nedan följer styrelsens andra uppdrag enligt reglemente
utifrån ansvarsfördelning i nuvarande tjänstemannaorganisation.

Avdelning kansli och säkerhet

 Kommunstyrelsen samordnar kommunens säkerhets- och krisberedskapsarbete, kommunens insatser
för kommunens brottsförebyggande arbete, ärenden angående tillstånd för utomstående att använda
kommunens heraldiska vapen, kommunens anslagstavla, kommunens författningssamling, kommunens
arkivmyndighet, kommunens dataskydd, kommunalt partistöd, samt kvarvarande bostadslånefrågor
enligt äldre författningar.
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 Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på kommun enligt kameraövervakningslag,
bostadsförvaltningslag och lag om insyn i finansiering av partier.

 Kommunstyrelsen ansvarar även för att avge vissa yttranden enligt 50 § begravningsförordningen och de
uppgifter som ankommer på kommunen enligt lag om skydd för personer som rapporterar om
missförhållanden.

 Kommunstyrelsen ansvarar för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte har
uppdragits till annan nämnd.

Avdelning HR

 Kommunstyrelsen har hand om kommunens övergripande personalpolitik och är arbetsgivare för all
personal anställd av Ale kommun.

 Kommunstyrelsen har hand om frågor som avser förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
kommunens arbetstagare i form av att genom kollektivavtal reglera frågor avseende förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och kommunens arbetstagare, leda de övergripande och strategiska
personalfrågorna, besluta om stridsåtgärd, samt att lämna uppdrag enligt lag om vissa kommunala
befogenheter.

 Kommunstyrelsen har vidare hand om ersättning till personalföreträdare i nämnder och styrelser,
pension till arbetstagare enligt gällande pensionsbestämmelser och avtal, (försäkring av arbetstagare
enligt gällande försäkringsbestämmelser och avtal (kansli- och säkerhetsavdelningen)), arbetstid för
arbetstagare.

 Kommunstyrelsen har ansvaret för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagstiftningen inom hela den
kommunala organisationen.

Avdelning ekonomi

 Kommunstyrelsen har hand om kommunens medelsförvaltning och omfattar placering och upplåning av
medel och har i övrig hand om ekonomisk förvaltning som inte ankommer på annan nämnd.

 Kommunstyrelsen har hand om att tillse kommunens behov av försäkringsskydd, att handha egen
donationsförvaltning och efter överenskommelse med annan nämnd placera sådana medel som ingår i
donation som förvaltas av den nämnden. Men även att ansvara för utdelning ur donationsfonder när
detta inte ankommer på annan nämnd.

 Kommunstyrelsen har hand om frågor avseende pensioner, försäkringar, arvoden och andra ersättningar
till förtroendevalda i enlighet med av kommunfullmäktige antagna bestämmelser.

 Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling eller
annan författning.

Avdelning strategi och uppföljning

 Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande och samordnande digital verksamhetsutveckling.

 Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och följa upp den interna kontrollen i kommunen inklusive
att anordna internkontroll för styrelsens egen verksamhet.

 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala informationsverksamhet, framställning av statistik,
åtgärder för att främja näringslivet i kommunen, kommunens övergripande energiplanering och
främjandet av energihushållning i Ale kommun.
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3Nämndens mål, uppdrag samt fortsatta prioriteringar

3.1 Kommunfullmäktiges mål

Kommunstyrelsens arbete med strategiska målsättningarna över tid

Arbetet med de strategiska målsättningarna har pågått sedan 2021 och är på många sätt en rationalisering av
agenda 30 målen som var i fokus för Ale kommuns budgetarbete mellan perioden 2019-2020. Flertalet av de
strategiska målsättningarna har ett tydligt invånarperspektiv vilket inneburit att kommunstyrelsen utifrån sin
lednings- och styrningsfunktion bidragit till måluppfyllelse genom strategisk styrning i frågor som rör
personalfrågor, folkhälsa, digitalisering, samordning av det brottsförebyggande arbetet, implementering av
styrmodell, omvärldsbevakning och olika former kvalitativt stöd till förvaltningarna. Bidra till måluppfyllelse har
även genomförts i mer direkt kontakt med aleborna genom arbetet med klimat- och energirådgivningen samt
näringslivsarbetet med hållbart företagande.

Framdriften kring de strategiska målsättningarna har i väsentliga delar varit god och genomförts enligt plan. I
nuläget är mycket av arbetet som genomförs varit eller blivit en del av ordinarie verksamhet där klara strategier
och arbetssätt finns för fortsatt god leverans. Det finns dock vissa fokusområden som identifierats vara av
särskild vikt för kommunstyrelsens fortsatta arbete. Dessa fokusområden behöver fortsatt vara prioriterade
utifrån kommunstyrelsen övergripande uppdrag att leda Ale kommuns utveckling på ett långsiktigt och hållbart
sätt. Här handlar det om att fortsätta utveckla befintliga men även identifiera nya strategier och arbetssätt.

Fokusområdena handlar om ledning- och styrning, digitalisering, personalfrågor samt näringsliv och hänger
samtliga ihop med Ale kommuns befolkningsutveckling. Ale kommun har sedan 2010 haft en stark
befolkningstillväxt men där takten nu avtar och kommer vara lägre fram till den enligt prognos tar fart igen 2027
i samband med att nybyggnationer färdigställs i kommunen. Mellan perioden innan befolkningstillväxten tar fart
igen är strategiskt viktig för att skapa förutsättningar för en hållbart växande kommun. Om tillväxten faller ut
enligt prognosen kommer kommunen se en total befolkningstillväxt på ca 20 % inom de närmaste tio åren. Här
är kommunstyrelsens roll avgörande för den framtida utvecklingen i kommunen.

Strategiska målsättningar

Hälsa och välbefinnande

Kunskap och utbildning

Sysselsättning, arbete och företagsamhet

Hållbart samhällsbyggande

Ett Ale

En arbetsgivare
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Befolkningsprognosen innebär befolkningsökning i de flesta åldersgrupper men där antalet barn mellan 0-5 år
sticker ut med en ökning på över 33 % över närmaste tio årsperioden samt antalet äldre i åldersgruppen 80
+ som ökar med över 50 %, men där den största ökningen i stället väntas ske inom de närmste femårs perioden.
Detta innebär sammantaget att vissa strategiska områden sannolikt behöver vara mer prioriterade under de
kommande åren.

Ledning- och styrning samt organisation

Kommunstyrelsen behöver systematiskt bevaka och se över så att det finns en effektiv och robust
förvaltningsorganisation i kommunen där resurser används där de gör mest nytta för Aleborna. Men även
fortsätta utvecklingen av kommunens styrning- och ledning utifrån styrmodell, resursfördelning och stöd till
förvaltningarna. Samtidigt fortsätter samhällsutvecklingen i stort utmana med hög inflationen och osäkert
konjunkturläge. I finansdepartementets konjunkturprognos från 18 augusti 2022 lyfter man att tillväxten 2023
endast bedöms bli 0.4 % då ökade räntor och priser kraftigt bromsar hushållens konsumtion. Den stora
osäkerheten och inflationsutvecklingen kan utvecklas mot ett av två scenarion i Sverige enligt Svenska
Näringslivs senaste konjunkturrapport. Ett där prisökningstakten faller tillbaka relativt snabbt efter toppen under
vintern 2022. I det scenariot befinner sig inflationen redan 2024 klart under Riksbankens inflationsmål och den
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kommande lågkonjunkturen blir både kort och mild. I det andra scenariot tar anpassningen på energimarknaden
längre tid, priserna anpassar sig långsammare nedåt, samtidigt som lönedriven inflation i Europa även smittar av
sig på den svenska prisbildningen. Högre och mer varaktig inflation gör att hushållen håller ännu hårdare i
plånboken, samtidigt som företagen avvaktar ännu längre med sina investeringsbeslut. Oavsett
utvecklingsscenario så innebär konjunkturläget en utmaning för Ale utifrån ökade kostnader av den dagliga
driften som har en stor effekt på kommunens finansiella åtaganden. Allt detta sker samtidigt som Ale har en
fortsatt hög investeringsnivå som är ett led i att kommunen växer, det innebär att kommunen behöver fortsätta
arbeta med att hitta smarta lösningar och prioritera i verksamheterna.

Digitalisering

Kommunstyrelsen har tagit stora kliv framåt under 2022 gällande digitaliseringsarbetet i kommunen. Arbetet har
handlat om att bygga upp förutsättningar i form av organisation, kompetens och nya arbetssätt som ska fungera
som katalysator för att driva utvecklingen framåt. Det har bland annat inneburit nya gränsdragningar mellan
Kommunstyrelsen och Servicenämnden gällande digitalisering och förvaltning av IT. Implementering av ny
instyrning gällande digitaliseringsmedel samt ett kompetenshöjande arbete för att skapa förutsättningar för
systematisk nyttorealisering och effekthemtagning. Men även översyn och uppdatering av styrande dokument i
form av digitaliseringspolicy. Den årliga digitala mognadsmätningen utgör grund för kommande aktiviteter inom
digitaliseringsområdet. Ett stort steg för kommunen är en ökad förståelse för organisationens tekniska arv och
begränsningar. För att uppnå digitaliseringens fulla potential krävs en ändamålsenlig teknik som är möjlig att
omprioritera utifrån efterfråga, behov och nytta. För att öka den digitala mognaden i organisationen som helhet
behöver kommunstyrelsen skapa förutsättningar för att kunna kravställa och implementera nya tekniska lösningar
men även avveckla gammal teknik. Det handla om att avveckla det som inte tillför något värde, samt att i nya
upphandlingar företrädesvis ha öppna API som är ett standardiserat sätt att överföra information (data). För att
stödja arbetet under kommande år behöver kommunstyrelsen fortsatt fokusera på en tydlig prioritering och
styrning i frågan.

Personalfrågor

Kommunstyrelsen behöver fortsatt prioritera personalfrågorna i kommun. Antalet medarbetare har stadigt växt i
takt med befolkningsökningen och prognostiseras 2033 bestå av runt 2 770 medarbetare. Störst personalökning
återfinns främst inom baspersonal för förskola, skola och socialtjänst där ökningen även är pådrivande gällande
behov av olika typer av administrativ personal. Om tillväxten i antal medarbetare faller ut enligt prognosen
kommer kommunen se en total ökning på antalet medarbetare på ca 20 % inom närmaste tio åren. Hur många
medarbetare kommunen kommer vara i behov av eller kunna rekrytera kommer sannolikt att påverkas av den
tekniska utvecklingen och tillgången till kompetens på arbetsmarknaden.

I nuläget är trenden tydlig där heltidsanställning är den övervägande normen samtidigt som andelen
deltidsanställda och månadsanställda båda stadigt minskat sedan 2017.
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Utvecklingen i kommunen tillsammans med personalomsättningen som ökade från till 9,8 % 2020 till 11,9 %
2021 (där även omsättningen av chefer sticker ut) ställer krav på fortsatt arbete med introduktion, jämlika
arbetsvillkor, löneutveckling, medarbetarskap och arbetsmiljö. Ledarskapsprogrammet behöver även fortgå för
att kunna utveckla och behålla kompetens i kommunen. Kommunstyrelsen har haft svårt att rekrytera och
bibehålla medarbetare i organisationen senaste åren. Här behöver kommunstyrelsen som enskild nämnd fokusera
på att försöka sänka personalomsättningen som under 2020 låg på 16,7 % respektive 24,8 % 2021. Vid senaste
mätningen var den totala personalomsättning 18,82 % inom kommunstyrelsen för perioden jan-okt 2022.
Ungefär 6-7 % kan mellan åren förklaras av pensionsavgångar. Kommunstyrelsen har också haft viss
personalomsättning kopplad till organisationsförändringar. Men trenden kring den fortsatt höga
personalomsättningen inom kommunstyrelsen skapar en risk och sårbarhet för kommunens långsiktiga arbete.
Eftersom kommunstyrelsen nästan uteslutande består av olika specialistfunktioner så får den höga
personalomsättningen konsekvenser för arbetet med styrning, beredning, systematisk planering och uppföljning
och ytterst på kontinuiteten i styrelsens uppdrag. Det skapar ineffektivitet och tar mycket resurser i anspråk när
verksamheten kontinuerligt både behöver rekrytera och introducera nya medarbetare, vilket leder till mindre
resurser för produktion och värdeskapande.

Företagande och etableringar

Kommunstyrelsen behöver fortsatt arbeta med aktiviteter och insatser som främjar företagande och egen
försörjning. De ekonomiska utmaningar som alla kommuner står inför med en kraftig inbromsning av ekonomin
innebär att fortsatt stöd är viktigt för att mildra effekterna så långt som möjligt. Företag påverkas kraftigt av
höjda räntor, samt ökade energi- och drivmedelspriser samtidigt som möjligheterna till egen försörjning minskar
för fler individer. Näringslivsverksamheten är involverad i flertalet projekt för att möjliggöra ett förbättrat
näringslivsklimat, så som rådgivning, företagslots, nyföretagarrådgivning, jobbspår och anordning av
praktikplatser i samverkan med övriga sektorer. Kommunstyrelsen behöver även prioritera möjliggörande av
större nyetableringar i kommun, som handlar om ett långsiktigt arbete att fortsatt vara en attraktiv kommun för
företag och skapa fler arbetstillfällen för Aleborna. Ett exempel på intresse som funnits sedan tidigare var när
företaget Northvolt övervägde Ale som potentiell kommun för att bygga sin batterifabrik. Business Region
Göteborg har även identifierat Ale som en kommun med stor potential för nyetableringar. Här finns byggmark
idag i form av Osbacken, Äskekärr men ytterligare arbete behövs för att identifiera framtida verksamhetsmarker.
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3.2 Uppdrag

Kommunstyrelsens arbete med uppdragen kommer fortsätta vara prioriterade under 2023 utifrån
folkhälsouppdraget och kommunens vision och värdegrund.

Utredningen psykisk hälsa i Ale kommun genomfördes under 2020 och fokuserade på bakomliggande faktorer till
barn och ungas psykiska ohälsa. Genomförandet av åtgärderna som föreslogs i utredningen ligger till stora delar
inom folkhälsoarbetet med TSI (tidigt samordnade insatser) där huvudfokus legat på områdena föräldrastöd,
föräldrahälsa och förebyggande av våld i ungas relationer. I nuläget följs utvecklingen av den psykiska hälsan upp
via den sociala kartläggningen som genomförs under 2022.

Under 2022 har ett arbete startats upp för att ta fram en ny vision och värdegrund för kommunen. Fram tills dess
gäller fortfarande kommunens nuvarande vision "lätt att leva" och värdegrund "allas lika värde, berikande mångfald
och jämställdhet". Utifrån ny vision och värdegrund är det av prioritet för kommunstyrelsen att finna strategier och
arbetssätt för att skapa en bred förankring och hållbar styrning av nämndernas verksamheter i enlighet med Ale
kommuns fastställda vision och värdegrund.

Uppdrag

Resultatet av den utredning om psykisk ohälsa som är gjord ska genomföras.

Ett arbete med att förnya vår aktuella vision och värdegrund ska påbörjas under året.

Testa möjligheten till mindre personalgrupper.



Nulägesanalys 2022, Kommunstyrelsen 11(24)

4Behov hos nämndens intressenter

Kommunstyrelsens intressenter i ett sammanhang

Kommunstyrelsen har inom sitt uppdrag intressenter med varierande behov utifrån områden som ledning- och
styrning, samordning, verksamhetsutveckling och service. Utifrån att kommunstyrelsen är kommunens ledande
förvaltningsorgan så är flera av nämndens intressenter interna. Alltså bidrar stora delar av kommunstyrelsens
verksamhet inte direkt till extern kundnytta utan indirekt genom att skapa förutsättningar för genomförandet av
det kommunala uppdraget. Gemensamt för behoven hos kommunstyrelsens interna intressenter är att de oftast
fångas i kommunledningsförvaltningens löpande arbetet i olika former av möten och dialoger varefter
tjänsteutbudet anpassas för att kunna leda och följa utvecklingen i övriga förvaltningars verksamheter. Det finns
dock fyra verksamheter inom kommunstyrelsen som tydligt bidrar till extern kundnytta gentemot Aleborna;
kommunikationsenheten, näringslivsenheten, kontaktcenter och arkivet. Dessa verksamheter är i direkt kontakt
med Aleborna och företag för att i huvudsak leverera information och service. Nedan kommer en närmare
beskrivning av kommunstyrelsens olika intressenter och deras behov.

Intressenter Beskrivning av behov

Förtroendevalda Kommunstyrelsen är beredningsorgan för kommunfullmäktige och är i behov av kvalitativa
beslutsunderlag för att besluta om ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
för kommunen. Detta gäller främst frågor gällande kommunens mål och budget, skatt och andra
viktiga ekonomiska frågor. Kommunstyrelsen är även en del av kommunfullmäktiges
kontrollorgan genom uppsiktsplikten som ska säkerställa att kommunfullmäktiges beslut
genomförs och att nämnderna har tillräcklig internkontroll.

Kommunstyrelsen har även ett särskilt demokratiuppdrag som innebär att tillhandahålla
utbildning och stöd till kommunens förtroendevalda och att bistå dem gällande kommunens
utveckling, lagkrav och eventuella frågor och svar.

Ett tydlig behov som aktualiseras i och med valet är frågan om utbildning för nya förtroendevalda
i kommunen. Utbildningarna täcker idag många frågor rörande det kommunala uppdraget,
demokrati, tjänstemannaorganisationen, sammanträdesprocessen och arbetsgivarrollen. Men att
vara förtroendevald blir ett alltmer komplext uppdrag och behov av mer kunskaper kring ledning-
och styrning, ekonomistyrning och kommunikation blir alltmer aktualiserade i dessa
sammanhang.

Chefer och deras verksamheter Kommunstyrelsen bistår cheferna i kommunen utifrån deras ekonomi, personal och
verksamhetsansvar. Här är kommunledningsförvaltningen en central funktion för att chefer ska
kunna få rätt förutsättningar att leda sina verksamheter.

Cheferna är i behov av tydlig information, processer, anvisningar och vägledning kring olika
förfaranden som ligger inom chefsansvaret, så som budget, målstyrning, arbetsmiljöansvaret
samt rekryterings- och personalförsörjning. Här är kommunstyrelsens roll att skapa
förutsättningar genom att bidra med ramar, riktning, prioritering och övergripande planering och
uppföljning av verksamheterna. Utmaningen ligger i att ge chefer inom varierade verksamheter
verktyg som är tillgängliga, effektiva och användarvänliga så att de kan ta sitt ansvar på ett
hållbart sätt.

Ett tydligt behov som framkommer gällande personalansvaret är arbetet med rehab-planer för
medarbetare. Många medarbetare i kommunen saknar idag rehab-plan vilket indikerar att det
finns ett behov att utbilda chefer i dessa processer. Ett annat behov är att ha en adekvat
internwebb där informationen är uppdaterad och lättillgänglig.

Externa myndigheter Kommunstyrelsen samverkar med en rad olika externa myndigheter så som socialstyrelsen,
arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, myndigheten för samhällsskydd, försäkringskassan,
skolverket, skolinspektionen, statistiska centralbyrån, regeringskansliet och många fler med
remissvar, statistik och andra underlag.

Arbetet bidrar med viktig information till den nationella samhällsutvecklingen men även för
kommunen vid exempelvis ansökan om statsbidrag. Gemensamt för arbetet med externa
myndigheter är att det ofta är ett resurskrävande arbete.

Ett tydligt behov som aktualiserats gällande samverkan med externa myndigheter är frågor
rörande säkerhet, krisberedskap och civilt försvar i samband med det rådande säkerhetsläget i
Europa. Här handlar behovet om att rapportera strategiskt viktig säkerhets- och krishanterings
information till berörda myndigheter.

Invånarna Kommunstyrelsen information och service till Aleborna är oftast första vägen in till kommunen
och sker via sökningar av enskilda på externwebben eller samtal med kontaktcenter. I båda
dessa kanaler levererar kommunstyrelsen information om kommunens tjänster och lotsar
invånare vidare beroende på ärendets karaktär. En del av kontakten med kommunstyrelsen
handlar även om arkivet och begäran om allmänna handlingar. Arbetet med tydlig information,
kommunikation och bemötande i kontakten med Aleborna är avgörande för att bygga tillit och
leverera den välfärd som efterfrågas av kommuninvånarna.

Ett tydligt behov som framkommer gällande Aleborna är vikten av korrekt information på externa
webben. Kommunens externa webb består idag av över 1500 sidor av information. Externa
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webben är i nuläget en blandning av relevant, gammal och avsaknad information som
sammantaget driver upp onödig efterfrågan och binder resurser i form av tid för verksamheterna.
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5Nämndens resultat

5.1 Starka resultat

Kommunstyrelsens starka resultat i ett sammanhang

Det finns flera områden där kommunstyrelsen gjort positiva förflyttningar de senaste åren. Förflyttningarna
handlar delvis om kommunens övergripande styrning, effektivitet och skapande av bättre förutsättningar. Nedan
presenteras ett nuläge över de viktigaste förflyttningarna och starka resultat inom kommunstyrelsen.

Utveckling av HR-processer

Kommunstyrelsen har gjort förflyttningar de senaste två åren för att skapa bättre förutsättningar för en rättssäker
styrning gällande personalfrågor. Bakgrunden till uppväxlingen i arbetet var bland annat en tillsyn av
arbetsmiljöverket under 2020 där brister och påpekanden framkom gällande följsamhet till
arbetsmiljölagstiftningen. Kommunstyrelsen har sedan dess utvecklat den övergripande strukturen för en
rättssäker styrning där flera HR-processer utvecklats och reviderade och nya styrdokument och principer arbetats
fram. Vid arbetsmiljöverkets uppföljande tillsyn bedömdes att brister och påpekanden hade omhändertagits och
förbättrats.

Trygg- och brottsförebyggande arbete i kommunen

Kommunstyrelsen har gjort förflyttningar gällande trygg- och brottsförebyggande arbete i kommunen. Det finns
en robust organisation kring arbetet genom det övergripande ”Trygg i arbetet”, polisens medborgarlöfte, lokalt
Brå samt Ale kommuns program för trygghet och säkerhet 2021-2024. Utöver detta finns ett systematiskt arbete
kring tidigt samordnade insatser (TSI) och arbetet med Alkohol, narkotika, droger och tobak (ANDT).
Kommunstyrelsen genomför årliga drogundersökningar i kommunens skolor och arbetar med aktiva åtgärder.
Regeringen kommer inom snar framtid att sannolikt lagstifta om ett kommunalt ansvar för det
brottsförebyggande arbetet utifrån den statliga utredningen kommuner mot brott (SOU 2021:49). En stark signal om
att kommunen ligger i framkant gällande arbetet är att förslagen till lagkrav redan uppfylls av Ale kommun. Det
innebär att struktur och kunskapsbaserade arbetssätt finns på plats och att arbetet främst behöver fortsatt
förvaltas för att leverera resultat över tid.

Styrning- och ledning

Kommunstyrelsen har gjort förflyttningar gällande styrning- och ledningsfrågor i kommunen som både handlar
om förarbetet till och framtagningen av kommunens styrmodell. Under 2022 har ett implementeringsarbete
pågått med att förankra styrmodellen i nämnderna och tjänstemannaorganisationen. Styrmodellen har skapat ett
sammanhang för kommunens budgetprocess med en tydlig inriktning mot kunskapsbaserad styrning där trend-
och omvärldsanalysen, omvärlds/invärldsdagen och nulägesanalys är exempel.

Effektiv organisation

Kommunstyrelsen har gjort förflyttningar under 2022 med att utveckla arbetssätt för effektivare organisation
både utifrån beredningsprocessen och uppdrag. Under 2022 genomfördes exempelvis förstudier kring intern och
extern webb, digital utbildningsplattform samt genomlysningar av kommunens digitala arv och mognad.
Dessutom har en modell för instyrning av digitaliseringsprojekt etablerats för att styra finansiering mot extern
nytta. Den andra delen handlar om att kartlägga verksamheternas kontakter. Metoden (ROSA) är inte ny men har
anpassats och genomförs för att identifiera och klassificera olika slags kontakt- och ärendetyper för att dels
inventera möjligheter för robotisering, dels för att identifiera behov av verksamhetsutveckling. Här har
kontaktcenter visat vägen, och i flera års tid effektiviserat processer genom utveckling av samtalsstyrning,
information och kommunikation. Följden av detta är att allt fler ärenden handläggs av enheten på uppdrag av
förvaltningarna med färre inkommande telefonsamtal som ett annat resultat.

Kunskaper i brandskydd

Kommunstyrelsen har gjort förflyttningar gällande kommunens kompetensnivå för brandskydd. Frågan har varit
i fokus flera gånger främst genom att risker har identifierats i kommunstyrelsen arbete med internkontrollplaner.
Åtgärder kring utbildning har varit återkommande för att höja kompetensen i förvaltningarna kring systematiskt



Nulägesanalys 2022, Kommunstyrelsen 14(24)

brandskyddsarbete (SBA). En stark signal på att kommunstyrelsen lyckats höja kompetensen är en kraftigt
minskad efterfrågan om vägledning i SBA arbetet. Under 2021 genomfördes exempelvis insatser med SBA
utbildning där sammanlagt 200 chefer deltog, en utbildning där ungefär 200 medarbetare deltog och 20
konsultationer med mestadels skolor och förskolor gällande deras SBA-arbete. Att höja kompetensen och
medvetenheten kring SBA-arbetet en grundläggande förutsättning för ett fungerande systematiskt
brandskyddsarbete. Utmaningen framåt är att hålla i gång arbetet i kommunen. För tillfället går det inte med
säkerhet att avgöra hur bra kommunen som helhet arbetar med SBA-arbetet. Men det pågår för tillfället en
uppföljning av målen i brandskyddspolicyn som kommunstyrelsen genomför. En indikator på att
kompetensnivån höjts via utbildningarna är att revisionens uppföljande granskning av socialnämndens SBA-
arbetet (som genomfördes efter utbildningsinsatserna) visade att tidigare rekommendationer gällande utbildning
omhändertagits och att bättre rutiner finns på plats.

Ekonomistyrning

Kommunstyrelsen har gjort förflyttningar gällande ekonomistyrningen på flera fronter i kommunen. Den första
gäller strukturer och arbetssätt för god budgetföljsamhet. Dialoger med förvaltningarna visar att chefer och
administratörer är nöjda och att både budget, prognos och ekonomiska uppföljningar funkar bra. Den andra
delen handlar den omväxling som skett från köp/sälj till ramfinansiering. Förflyttningen har skapat mindre
friktion mellan verksamheterna och mer fokus på uppdrag, behov och nytta.

5.2 Svaga resultat

Kommunstyrelsens svaga resultat i ett sammanhang

Det finns flera områden där kommunstyrelsen gjort mindre lyckade, otydliga eller inga förflyttningar de senaste
åren. Förflyttningarna handlar delvis om kommunens övergripande styrning, effektivitet och skapande av bättre
förutsättningar. Nedan presenteras ett nuläge över kommunstyrelsens svagare resultat.

Uppföljning och analys

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen särskilda ansvarsområden. Styrelsen ska leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter. Styrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnder,
bolagsstyrelser, kommunalförbund och eventuella gemensamma nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen har
alltså ett särskilt helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomin. Kommunstyrelsens
arbete för att organisationen ska arbeta datadrivet behöver utvecklas där nyckeltal och relevant data ska kunna
följas över tid och i jämförelse med exempelvis tvillingkommuner för en mer faktabaserad analys och
uppföljning. En övergripande struktur men också kultur behöver utvecklas där etablerade sanningar kan utmanas
och mer relevanta arbetssätt och vägval implementeras.

Digitalisering

Kommunstyrelsen genomförde under 2019, 2021 samt 2022, DiMiOS, som är en mätning av kommunens
digitala arv och mognad. Ale låg i samtliga mätningar lägre än snittet i Sverige. 34 % (2022) 46 % (2021) i
jämförelse med rikets snitt på 50 % (2022). Nivån (31 %) 2022 för det digitala arvet antyder att vi har en effektiv
systemförvaltning. Det motsäger andra resultat som menar att vi brister i ändamålsenliga system samt att
kommunen har en hög andel skugg-it. Vi ser alltså motstridiga resultat. Enligt DiMiOS analys rekommenderas
åtgärder för att höja kompetensen inom digitalisering samt att prioritera innovation och initiativ som skapar
värde för kommunens invånare (extern nytta). Under våren 2022 genomfördes även en extern genomlysning av
kommunens arbete med informationssäkerhet, styrning och uppföljning av kommunens digitalisering samt
kommunens digitala infrastruktur. Genomlysningen visade att det råder tillitsbrist i organisationen, vilket ökar de
så kallade transaktionskostnaderna och skapar sämre förutsättningar till effektivt samarbete och överskridande
nätverksarbete.

Styrande dokument, process och uppföljning

Kommunstyrelsen har gjort förflyttningar gällande arbetet med styrande dokument men saknar en etablerad
process för publicering och uppföljning av styrande dokument på alla nivåer. Det finns sannolikt styrande
dokument som fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd som inte finns publicerade på
externa webben. Det finns även publicerade styrande dokument som saknar beslutsdatum och beslutsnivå.



Nulägesanalys 2022, Kommunstyrelsen 15(24)

Sammantaget ger detta sämre förutsättningar att styrande dokument får tänkt styrning i kommunen. Förutom
övergripande struktur kring uppföljning av styrande dokument saknas specifik planering för uppföljning av
kommunens olika strategier, planer, program. Eftersom dessa ofta innehåller olika former av politiskt beslutade
målsättningar för kommunen behövs en struktur för återrapportering och utvärdering för att bedöma
måluppfyllelse.

Styrning- och ledningsprinciper

Ett svagt resultat är icke formaliserade styrprinciper som framför allt rör arbetssätt som påverkar planering och
resursfördelning i förvaltningarna. Det kan vara allt ifrån planering av nämndplan till investeringar och
uppföljning av prognostiserade budgetunderskott. I revisonrapporten för 2021 lyfter revisionen att det finns ett
behov av att formulera en gemensam struktur och grunder för styrning och uppföljning i kommunen.
Avsaknaden av formaliserade grundprinciper skapar sårbarhet och risker när det är otydligt vad som styr i
kommunens viktiga processer.

Tillitsbaserad styrning

"Styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje
beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer och
säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren." (SKR)

Kommunen har sedan 2018 arbetat utifrån tillitsbaserad styrning som förhållningsätt. Hur tillitsbaserad styrning
infördes, vilken förändring man ville åt samt vilket nuläge man startade från, saknas information om.
Kommunkompassens analys från 2020 lyfter brister i samstämmighet gällande den tillitsbaserade styrningen.
Bristerna ligger främst i otillräcklig konkretisering och avsaknad av en gemensam bild av vad ledarskapet i den
tillitsbaserade styrningen innebär. Kommunstyrelsen lyfter i sin nulägesanalys att kommunen som helhet inte har
infört tillitsbaserad styrning vilket kan förklara den bristande samstämmigheten samt att den dialogmodell som
nämnderna, utifrån principer om tillitsbaserad styrning har utvecklat, ser olika ut i samtliga nämnder. De dialoger
som nämnderna infört är inte att se som en införd tillitsstyrning då dialogerna framför allt kopplar an till
kommunstyrelsens uppsikt och den handlar om kommunens uppföljning snarare än om kommunens styrning.
Dialogerna, som en värdeskapande och kvalitativ uppföljning bedöms av nämnderna ha minskat krav på formell
återrapportering av verksamheterna. I revisionsrapporten 2021 framhäver nämnderna att den tillitsbaserade
styrningen bidragit positivt till möjligheten för kvalitativ verksamhetsuppföljning och att skapa bättre förståelse
kring verksamheten.

Styrning över kommunala bolag

Alebyggen är kommunens enda helägda bolag och underställt kommunfullmäktige. Enligt bolagsordning har
Alebyggen till ändamål att främja kommunens behov av bostäder, service och andra kollektiva anordningar och
fyller en viktig funktion som bostadspolitiskt instrument för kommunen. Enligt ägardirektiv och styrande
dokument ska Alebyggen:

 Utgå från kommunens vision, övergripande mål och strategisk inriktning.

 Upprätta delårsbokslut per den 31 augusti och årsbokslut per den 31 december utifrån
kommunfullmäktiges årsplanering.

 Fastställa en årlig affärsplan/verksamhetsplan och budget.

 Arbeta i enlighet med kommunens fastställda styrmodell.

 Arbeta enligt program för trygghet och säkerhet 2021–2024.

 Fastställa en årlig internkontrollplan.

I nuläget arbetar Alebyggen utanför kommunens gemensamma system trots att samtliga ovannämnda processer
utgår från kommungemensam planering och uppföljning. Det resulterar i en risk för svag styrning av Alebyggen
där kommunstyrelsens planering, anvisningar och uppföljningsprocesser inte förankras och bolagets följsamhet
till politiska beslut blir svårare att bedöma. Det är även kostnadsmässigt ineffektivt eftersom det genererar
kostnader för Alebyggen gällande egna IT-lösningar, processer och arbetssätt. Men även för kommunstyrelsen
där resurser behöver avsättas för att förankra information och stödja Alebyggen utanför kommunens
gemensamma system för planering och uppföljning.
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5.3 Väsentliga nyckeltal ur invånarperspektiv med relevant

jämförelse (tvillingkommuner)

Kommunstyrelsens jämförelser i ett sammanhang:

Kungälv, Stenungssund och Eslöv har valts ut som tvillingkommuner för jämförelser i olika sammanhang.
Likheterna mellan tvillingkommunerna och Ale återfinns bland annat avseende utbildningsnivå, befolkningsantal,
svensk/utländsk bakgrund, försörjningskvot, avstånd till storstad, upplåtelseform samt liknande planering
avseende byggnation. Nedan presenteras en översyn av relevanta jämförelser som gjorts med
tvillingkommunerna eller andra relevanta kommuner. Analysen innehåller jämförelse gällande kommunstyrelsens
kontaktcenter, näringslivsverksamhet och deltagande i kommunkompassen.

Jämförelse kontaktcenter

Kontaktcenter har under 2022 för första gången varit med i SKR:s servicemätning som bland annat mäter
kundindex för enkelhet att få hjälp via telefon och nöjdhet med bemötande. Totalt deltog 63 kommuner i
mätningen men ingen av tvillingkommunerna finns bland dessa. Därför presenteras resultatet från lägst till högst
resultat mellan alla deltagande kommuner.

Index 0 – 100 för frågan "Hur enkelt var det att få hjälp av kommunen med din fråga via telefoni?".

Resultatet visar att kontaktcenter är bland de kommunerna med högst indexvärde. Det innebär att Aleborna
upplever kommunikation med kontaktcenter som enkel, hjälpsam och att den bidrar med värde. Detta säger
något om kontaktcenters arbetssätt och förmåga att lyssna till och förstå vad kunden behöver hjälp med. Det
pekar även på att informationen som kommuniceras till enskilda är välformulerad och lätt att ta till sig.
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Index 0 – 100 för frågan "I din senaste kontakt med kommunens medarbetare via telefoni, hur nöjd var du med bemötandet?".

Resultatet visar att kontaktcenter är bland de kommunerna med högst indexvärde. Det innebär att Aleborna
upplever bemötande med kontaktcenter som trevligt, hjälpsamt och serviceinriktat. Detta säger något om
kontaktcenters förmåga att möta kunder, svara på frågor och styra samtal i en för kunden positiv riktning. Det
pekar även på en förståelse kring hur samtal med kunder som har olika behov ska hanteras för att skapa ett gott
bemötande.

Jämförelse näringslivsklimat

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för gruppen företagare. En enkät skickas till
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de företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Index är 0 – 100.

Resultatet visar att företagarna tycker Ale förbättrats inom samtliga områden 2022 utom två som backat sedan
2021. Det gäller nöjdheten med information på webben och möjligheten att använda digitala tjänster. Ale är inte
unikt i att ha låga resultat i dessa områden utan både tvillingkommunerna och resterande kommuner har generellt
sätt lägre resultat på dessa frågor. I övrigt står sig Ale väl i jämförelse med tvillingkommunerna i samtliga
kategorier.

NKI/NUI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller
lägre: Mycket lågt

Vid gruppering av områdena bygg, miljö och livsmedel blir det tydligt att kommunen gjort en förbättring med
nöjdheten gällande bygg som ökat med 15 i index 2022. I övrigt står sig Ale väl i jämförelse med
tvillingkommunerna i samtliga kategorier.

 

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa
var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.
2022 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första
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kvartalet 2022 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Resultatet visar att Ale klättrar 44 placeringar 2022 i jämförelse med 2021 och vänder därmed den negativa
trenden som varit sedan 2015. Ale kommun har stigit inom nästan alla områden, men störst förbättring ser
företagarna på tjänstemännens attityd till företagande, där årets placering är hela 81 steg högre än 2021. Det är
organisationen Svenskt Näringsliv som har frågat Aleföretag hur de ser på kommunen, oavsett om företagen har
varit i kontakt med kommunen eller inte under det senaste året. Därmed mäts inte bara kontakterna med
kommunen utan också hur Ales företag i allmänhet ser på kommunens arbete. Ökningarna syns över hela fältet:
service och bemötande har ökat med 71 steg, tjänstemännens attityd med 81 steg, dialogen mellan företag och
kommunens beslutsfattare har ökat med 70 placeringar och kommunpolitikernas attityd till företagare klättrar 23
placeringar. Kommunen har sjunkit på två områden – vägnät, tåg och flyg från plats ett till plats tre – och upplevt
mobilnät och bredband.

Jämförelse kommunkompassen

Kommunkompassen genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och är en utvärdering av
kommunens övergripande sätt att arbeta, hur organisationen leds och hur samspelet mellan verksamheterna
fungerar. Utvärderingen baseras på gruppintervjuer, granskning av dokument och kommunwebb/sociala medier
samt av kommunen på förhand besvarade frågor. Utvärderingen görs inom åtta huvudområden (se diagram).
Maxpoäng per område är 100 poäng totalt. Eftersom kommunkompassen utvärderar kommunen som helhet
kommer jämförelse i förstahand ske gällande kommunstyrelsens egna utvecklingsområden utifrån styrelsens
uppdrag och utvärderingsresultatet.

I diagrammet jämförs Ale kommuns resultat från 2020 med Kungälvs (2017), Österåker (2020) samt snittet för
alla SKR:s utvärderingar mellan 2016-2020. Österåker sorterar enligt SKR:s kommunindelning som en
pendlingskommun nära storstad i stockholmregionen och har tagits med i analysen för att skapa mer nyans då
resterande tvillingkommuner (Stenungssund och Eslöv) inte deltagit i kommunkompassen.

Arbetet med styrning och ledning har bland annat handlat om implantering av styrmodell, förbättring av
internkontroll, utbildning av förtroendevalda och arbete med styrande dokument. Det är i stora drag dessa
områden som bedömts hålla god kvalitet i SKR:s utvärdering av Österåkers kommun och resulterat i en hög
poäng gällande styrning och kontroll.

Inom området effektivitet har kommunstyrelsens arbete främst handlat om åtgärder för att kartlägga och höja
den digitala mognaden, höja kompetensen kring digitalisering och instyrning av medel för digitaliseringsprojekt.
Här finns utvecklingsområden i jämförelse med Österåker och Kungälv som är bättre på extern samverkan med
andra kommuner och myndigheter för att stärka serviceutbudet och effektiviteten.

Vid jämförelse med snittvärdet för kommunkompassen (2016-2020) så står sig Ale kommun relativt bra inom de
flesta områden. Men inom området kvalitetsutveckling så sticker Österåker ut med höga poäng. Österåker
arbetar mer systematiskt med att kartlägga processer, använda etablerade modeller för systematiskt kvalitetsarbete
och det bedöms finnas en öppenhet att pröva nya arbetssätt och kunna få göra fel. En intressant punkt som
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sticker ut i sammanhanget är att Ale kommun har mycket samverkan i olika nätverk utifrån området
kvalitetsutveckling. Men även att det finns utvecklingsområden i jämförelse med Österåker och Kungälv som är
bättre på att strategiskt jobba med ständiga förbättringar, samverka internt genom att arbeta i olika team samt
samverkan med forskningsinstitutioner i syfte att kvalitetsutveckla verksamheten.

Vid jämförelse med snittvärdet för kommunkompassen (2016-2020) så står sig Ale kommun inte lika bra gällande
områdena arbetsliv samt chef- och ledarskap samt medarbetarskap där Ale både ligger under snittet och har lägst poäng
i jämförelse med Österåker och Kungälv. Gällande området arbetsliv så finns det två viktiga slutsatser att dra.
Den första är att Ale sannolikt kommer få högre poäng inom området (en ny mätning görs hösten 2022)
eftersom den senaste mätningen konstaterade att mycket arbete var under revidering eller uppstart. Den andra är
att både Österåker och Kungälv lyckas få till bättre och effektivare genomförande att sitt arbete med till exempel
kompetensförsörjning, arbetsmiljö och rekrytering. Inom området chef- och ledarskap samt medarbetarskap
framkommer en liknande bild, nämligen att Österåker och Kungälv lyckas få till ett bättre och effektivare
genomförande av sitt arbete. Ale har likt dessa kommuner många verktyg i form av introduktionsprogram för
chefer, chefshandbok, medarbetarundersökningar samt mallar och rutiner men får inte samma genomslag i
organisationen. Utifrån resultatet i kommunkompassen och jämförelserna är det svårt att dra vidare slutsatser om
skillnaden i genomslag beror på olika kulturer, nivå av förtroende, intern kommunikation, förväntningar i
organisationen eller en blandning av dessa faktorer.
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6 Trender och konsekvenser för nämndens
verksamheter

Kommunstyrelsen i ett sammanhang

Kommunstyrelsen har i egenskap av att vara kommunens ledande förvaltningsorgan ett särskilt ansvar att leda
och samordna kommunens angelägenheter. Det innebär att driva på samhällsutvecklingen i kommunen men
även säkerställa att det finns ett hållbart och långsiktigt arbete för att nå god ekonomisk hushållning och leverans
av kvalitativa välfärdstjänster och service i en växande kommun. Utifrån dessa utgångspunkter blir det tydligt att
kommunstyrelsens uppdrag i hög utsträckning spänner över samtliga trender på särskilt sätt i jämförelse med
resterande nämnders uppdrag och sakområden.

Kommunstyrelsens roll i en föränderlig värld

Att leda i förändring är en term som senaste åren blivit allt vanligare i kommun-Sverige. Det är inte konstigt då
påverkanskrafter som globalisering, demografi, klimatförändringar och teknologisk utveckling skyndat på
förändringstakten och politik i EU och FN och andra överstatliga organisationer har alltmer påverkan för den
lokala demokratin, ekonomin och kommunen som leverantör av välfärdstjänster. Under bara senaste åren har
kommunens förmåga att leda i förändring redan satts på prov flera gånger, först genom flyktingkrisen 2015 som
innebar att en snabb omställning var tvungen att ske för mottagande enligt bosättningslagen. Sedan kom
coronapandemin som resulterade i en total förändring i hur arbetsgivare behövde förhålla sig till hur arbete
ska/kan organiseras. Och i nuläget ett krig i närområdet som resulterat i ett nationellt osäkert politiskt läge med
skenande energipriser och hög inflation på varor och tjänster. I en ständigt föränderlig värld där förändringar går
allt snabbare och kriser av olika slag avlöser varandra behöver kommunstyrelsen utveckla en resilient
organisation, alltså förmågan som organisation att stå emot och klara av förändring, samt kunna återhämta sig
och vidareutvecklas. För detta krävs bland annat kännedom om omvärlden, flexibilitet, förändringstänk,
beslutsförmåga, tillit och mod. Där frågor kring krisledning, säkerhet och beredskap kommer vara i särskilt
fortsatt fokus och en strategiskt viktig förmåga som kommunstyrelsen fortsatt behöver utveckla.

Kompetensförsörjning och teknik

Framtidens kompetensbrist inom välfärdens basyrken i form av förskola/skola samt vård- och omsorg är en
realitet som inte går att komma undan. Trycket på kommunen är särskilt högt med tanke på befolkningstillväxten
samt den demografiska utmaningen med allt fler äldre i åldersgruppen 80 +. Morgondagens arbetsmarknad
kommer särskilt inom dessa yrken att ligga i arbetstagarens fördel som kommer kunna ställa högre krav på lön,
god arbetsmiljö och möjligheter till vidare kompetensutveckling. Dragkampen mellan tillräcklig kvantitet kontra
kvalitet i bemanningen av verksamheterna bli sannolikt en alltmer hög prioriteringsfråga för verksamheterna.
Kommunens trend genom åren med allt färre deltids- och timanställda kommer troligtvis även att utmanas i takt
med att kommunen växer. Cheferna kommer vara nyckelfunktioner i hur väl kommunen lyckas hantera
framtidens kompetensbrist och här behöver kommunstyrelsen bidra med två viktiga förutsättningar. Den första
handlar om rätt insats i rätt tid till chefer för att skapa förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö där uppdraget
och kärnverksamheten ska vara i fokus. Den andra handlar om att påskynda förutsättningarna för teknisk
utveckling i verksamheterna. Återigen blir cheferna viktiga som ingångar för att synliggöra behov, möjliggöra
förändring och ta vara på nyttan av tekniken.

Innovation som effektiviseringsverktyg

Kraftsamlingen kring att utveckla digital kompetens och mognad är ett fortsatt förbättringsområde för
kommunstyrelsen och en förutsättning för att kunna hitta tekniska lösningar på olika utmaningar. En annan
viktig men i dagsläget underutvecklad del är att höja innovationskraften i kommunen. Det innebär att identifiera
drivkrafter, skapa samarbeten, följa effekter och genomföra innovationsaktiviteter i vad Vinnova kallar för en
innovationsprocess. Innovation handlar ytterst om att hitta nya eller bättre lösningar som skapar värde för
samhälle, företag och individer. Här finns mycket att lära från statliga myndigheter som ligger i framkant i
offentlig sektor. Även om många innovationer innefattar tekniska lösningar så fångar innovation mer än bara
digitalisering, det kan handla om nya arbetssätt, metoder och andra smarta lösningar för att lösa komplexa
problem och behov. En stark innovationskraft blir därför viktig för att effektivisera administration, tjänster och
service.
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Hållbart och tryggt företagande är prioriterat

Att ta tillvara på företagens ambitioner att bli mer hållbara är viktigt för att kommunen på allvar ska kunna göra
något skillnad och bidra till energi- och klimatmålen. Ett annat prioriterat område för företagen är trygghet.
Svenskt näringslivs undersökning om företagsklimatet i Ale kommun 2022 visar att 21 procent av företagen
upplever att brottslighet/otrygghet påverkat dem negativt under året. Tryggheten i de fysiska rummen kring torg,
industri och andra ytor för näringslivsverksamhet är avgörande för att Ale ska uppfattas som en attraktiv
kommun. Här finns idag ett intensivt arbete från kommunstyrelsens sida med lokalt Brå och näringslivsråd,
arbetet behöver fortsätta men även utvecklas allteftersom nya brottstrender och otrygga miljöer identifieras i
kommunen.

Välfärdsbrottslighet och tillit som demokrativaluta

I dagsläget saknas en tydlig bild av hur Ale kommun påverkas av välfärdsbrottlighet. Statliga myndigheters arbete
med frågan gör att kriminella mer sannolikt ser kommuner som nya måltavlor för brott. Kommunstyrelsen har
idag en fungerande samverkansmodell med polisen och andra aktörer gällande trygg- och brottsförebyggande
arbete. Den innefattar dock inte metoder och arbetssätt för att fånga olika typer av välfärdsbrottlighet. Det finns
därmed ett klart utvecklingsutrymme i reda befintligt arbete. Här finns även utrymme för att utveckla och
förbättra kommuns motståndskraft mot cyperhot och läckor i informationssäkerhet som blivit en alltmer aktuell
fråga de senaste åren. Den generella samhällsutvecklingen har inneburit att människor ser lag och ordning som
det mest prioriterade samhällsproblemet och blivit mer känsliga för fall gällande korruption, fusk och oro för
organiserad brottslighet. Detta sker samtidigt som demokratin sett en internationell försvagning sedan 2006.
Valdeltagandet minskade även med tre procentenheter i 2022 års riksdagsval. Och för Ale kommuns del innebar
valet för första gången ett trendbrott med minskat valdeltagande sedan 2002. Medborgarnas tillit till
samhällsinstitutionerna är avgörande för att kommunen ska kunna genomföra sitt uppdrag. Det är en form av
demokratisk valuta som behöver värnas och bibehållas. Kommunstyrelsen har i sammanhanget ett särskilt
demokratiansvar att leda kommunen i den riktning som säkerställer och stärker Alebornas förtroende för
kommunen.
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7Nämndens utmaningar

Befolkningsutvecklingen och finansiering

En utmaning för kommunstyrelsen är att balansera befolkningstillväxten med finansiering av nödvändiga
investeringar i verksamhetslokaler och infrastruktur. Den senaste skatteprognosen visar att skatteintäkterna
väntas avta 2024 samt 2025 samtidigt som framtida investeringar inom den skattefinansierade verksamheten
beräknas till ca. 1,5 miljarder, vilket kommer dra ner självfinansieringsgraden. Om kommunen ökar låneskulden i
alltför stor utsträckning kan detta ge ekonomiska svårigheter. Den expansion som kommunen fortsatt planerar
för ställer krav på kommunstyrelsens planerings- och omställningsförmåga. Kommuninvånarnas behov måste
tillgodoses på ett kostnadseffektivt sätt så att den kommunala ekonomin inte äventyras samtidigt som medel
behöver reserveras för investeringar. Det finns många osäkra faktorer att ta hänsyn till framåt, däribland
inflationen som inte bara ökar kostnaden utan även har en effekt på kommunens finansiella åtaganden.
Pensionskostnaderna beräknas öka rejält under nästa år till följd av premiehöjningar i det nya pensionsavtalet
samt inflationstaktens påverkan på prisbasbeloppet. På grund av ändrade nationella riktlinjer avseende framför
allt exploaterings- och gatukostnadsersättningar kommer även kommunens kostnader i form av kapitalkostnader
öka framöver. Investeringarna är dock en nödvändighet för att kommunen fortsatt ska vara en attraktiv kommun
att bo och flytta till. En balanserad befolkningstillväxt ger ökade skatteintäkter och samtidigt förutsättningar för
utbyggd service och medför att fasta baskostnader i kommunen delas på fler invånare. Utmaningen ställer
sammantaget krav på kommunstyrelsen att göra bra prioriteringar för att styra mot en fortsatt god och finansiellt
hållbar samhällsutveckling.

Kompetensförsörjning- och utveckling

En utmaning för kommunstyrelsen, förutom den uppenbara gällande kompetensbrist som väntar inom de större
yrkesgrupperna inom förskola/skola och vård- och omsorg är kommunstyrelsens egna kompetensutmaningar.
Utmaningarna ligger dels i att kompetensutveckla befintlig personal för att kunna leverera för effektivitet,
utveckling, digitalisering och tillväxt. Men även att rekrytera nya kompetenser som kommer efterfrågas i
framtiden. Om kommunstyrelsen inte lyckas behålla relevant kompetens finns en övervägande risk att avkastning
på investeringar för att utveckla kommunen uteblir.

Styrmodellen

En utmaning för kommunstyrelsen är att fortsatt utveckla styrmodellen. I nuläget finns en god grund att bygga
vidare på men det gäller att justera, vidareutveckla och inkorporera nya delar allt eftersom organisationen känns
mogen. Vad gällande den sistnämnda så kommer på sikt behovet öka att anpassa ekonomistyrningsprinciperna så
att de korrelerar med kommunens styrmodell i alla dess delar. Så att verksamhet- och ekonomiperspektivet i
budgetarbetet genomförs i en gemensam process i styrmodellen.

Adekvat webb och intranät

En utmaning för kommunstyrelsen är att hitta hållbara arbetssätt som säkerställer en uppdaterad och lättillgänglig
intern och externwebb. För tillfället genomförs projekt för att förnya både intern- och externwebb som kommer
få en gemensam plattform. Projektet väntas vara genomfört under 2023 men fler utmaningar finns som
exempelvis att säkerställa att kommunen följer gällande lagstiftning kring digital tillgänglighet. Den plattform som
kommunen använder sig av måste vara anpassad för att uppfylla kraven om tillgänglighet till digital offentlig
service. Brist på information både internt och externt är en drivande faktor i att skapa onödig efterfrågan i
verksamheterna. Den största utmaningen ligger i att skapa ett helhetsgrepp kring intern och extern webb med en
kompetent organisation och en fungerande webbstruktur.

Kris- och säkerhet

En utmaning för kommunstyrelsen är att balansera arbetet kring krisberedskap, civilt försvar och
it/informationssäkerhet. Invasionen av Ukraina innebar under en period ett intensivt arbete med
beredskapsfrågorna kring krigsplaceringar, nödvatten, bränsleförsörjning, trygghetspunkter och
skyddsrumsinventering. En utmaning i verksamheten är att få hela organisationen att se vilken nytta de har av att
avsätta tid och resurser för att planera för kriser och för om vitala system går ner. Arbetet har prioriterats upp då
det rådande säkerhetsläget krävt det, och investeringar under kommande år kommer troligtvis behövas för att
skapa robusthet när det gäller exempelvis el- och bränsleförsörjning, kost, lokaler med mera. En annan utmaning



Nulägesanalys 2022, Kommunstyrelsen 24(24)

består i att skapa tillräckliga resurser och kompetenser inom området informationssäkerhet då digitalisering har
aktualiserat ökade behov och krav på informationssäkerhet med fokus på cybersäkerhet.

Uppsiktsplikten och organisationskultur

En utmaning för kommunstyrelsen är att ha en tillräcklig uppsikt över nämnder och bolag och säkerställa att
kommunfullmäktiges beslut får genomslag. Att följa upp och utvärdera måluppfyllelse, resultat och följsamhet till
styrande dokument inom planering och uppföljning, ekonomi, HR och alla andra beredningsprocesser är
resurskrävande. Kommunstyrelsen behöver som kommunens ledande förvaltningsorgan finna rätt strategier,
arbetssätt och balans i kommunens övergripande styrning- och ledning för att driva mot önskad vision.
Kommunstyrelsen har även en utmaning i sin roll som kulturbärare att skapa en god ledarkultur som genomsyras
av tillit och som leder organisationen utifrån kommunens värdegrund. Att skapa och utveckla kulturen i en
organisation är en komplex fråga som även kräver relevanta strategier och arbetssätt över tid.
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IFM - informations- och förhandlingsmöte

Plats Digitalt via Teams

Datum 2022-12-15

Tid 14.00-15.00

Parter För arbetsgivarparten

Maria Reinholdsson, kommunchef

Malin Olsson, HR-chef

Carin Rödin Frisk, sekreterare

För arbetstagarparten

Andreas Antelid, DIK

Thomas Eliasson, Lärarnas Riksförbund

Peter Eskilsson, Naturvetarna

Åse Hagborg Aleberg, Lärarförbundet

William Holm, Vision

Jenny Johansson, Lärarnas Riksförbund

Petra Johansson, Lärarförbundet

Christian Svensson, Kommunal

1 Allmän information (i enlighet med MBL § 19)

a) Föregående anteckningar

Föregående mötesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna.

b) Aktuellt från förvaltningsledningen

Maria Reinholdsson informerar om punkter från senaste mötet med
förvaltningsledningen bland annat;

Löner 2023
Nulägesanalyserna
Sociala kartläggningen
App för referenstagning
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c) Kommunstyrelsens Nulägesanalys 2022

Maria Reinholdsson informerar om utkast till Nulägesanalys 2022.
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen särskilda ansvarsområden.
Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och har enligt
kommunallagen ansvar för ledning och samordning av kommunens angelägenheter
samt skyldighet att ha uppsikt över verksamhet som bedrivs av nämnder,
kommunala bolag och kommunalförbund. Styrelsen är kommunfullmäktiges
beredningsorgan och bereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och
ansvarar ytterst för att fullmäktiges beslut genomförs.
I analysen redovisas även Nämndens mål, uppdrag samt fortsatta prioriteringar,
Behov hos nämndens intressenter, Nämndens resultat, trender och konsekvenser för
nämndens verksamheter samt Nämndens utmaningar.

Diskussion kring analysen sker vid mötet.

d) Kommunstyrelsens nämndplan och budget

Maria Reinholdsson informerar om utkast till Kommunstyrelsens nämndplan med
budget 2023.

Kommunstyrelsens nämndplan fokuserar på att fortsätta utveckla kommunens trygg-
och brottsförebyggande arbete samt att skapa en effektivare organisation med
relevanta tjänsteleveranser där alla delar av organisationen samverkar för att skapa
ett så stort mervärde som möjligt för den enskilde invånaren. Utmaningen ligger
bland annat i att fortsatt öka den digitala mognaden, skapa bättre kundfokus, få bort
onödig efterfrågan i verksamheterna och implementeringen av ny intern och extern
webb.
I nämndplanen redovisas även Visionen – Lätt att leva, Politiska målsättningar,
Riktningsmål samt Uppdrag.

Riktningsmålen är Ett tryggare Ale, Fokus på kundnytta i Ale samt En effektivare
organisation i Ale.
Uppdragen är Digital lönespecifikation som redovisar hela lönekostnaden inklusive
PO, Migrationspolitiskt bokslut, Beredning avseende en centralort, Gallring och
revidering av styrdokument, Rutiner seniorkort, Kompetensutveckla chefer inom
skolan, Genomlysning av hela organisationen, Utred behov och förutsättningar för
en taktisk samhällsintraprenör, Planera kommunens 50-årsfirande samt Information
om möjligheter till återvandring.

Diskussion kring nämndplanen sker vid mötet.

Vision och Akavia kallas till förhandling enligt MBL § 11.

För arbetsgivarparten För Arbetstagarparten
Ort och datum Ort och datum
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Nödinge 2022- Nödinge 2022-

Underskrift Underskrift

Maria Reinholdsson Andreas Antelid

Thomas Eliasson

Peter Eskilsson

Åse Hagborg Aleberg

William Holm

Jenny Johansson

Petra Johansson

Christian Svensson
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum: 2022-12-13

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS-KFu § 5 Dnr KS-KFU.2022.699

Nulägesanalys 2022 - Kultur- och fritidsutskottet

Beslut

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslår till kommunstyrelsen att

anta nulägesanalys 2022 för kultur- och fritidsutskott.

Sammanfattning

Under 2022 beslutade kommunfullmäktige om ny styrmodell för Ale kommun.

En del av styrmodellen är att nämnderna årligen ska ta fram en nulägesanalys.

Syftet med nulägesanalysen är att skapa en faktabaserad bild av nuläget som

anger nämndens utrymme för riktnings - och förflyttningsmöjligheter för att

sedan kunna lämna förslag på nya nämndmål och uppdrag i

kommunfullmäktiges budget. I nulägesanalysen identifieras en rad utmaningar

utifrån ökad efterfrågan på kultur- och fritids verksamheter, föreningslivets

behov av stöd, digitalisering, samt att nå underrepresenterade målgrupper.

Kopplat till utmaningarna identifierats insatser som bedöms vara prioriterade

framåt och där kultur och fritidsutskottet har förflyttningsutrymme.

Beslutsunderlag

Nulägesanalys 2022 - Kultur- och fritidsutskottet

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommuncontroller

För kännedom

Avdelningschef Strategi och uppföljning
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Kommunstyrelsen

Nulägesanalys 2022 – Kultur- och fritidsutskottet

Förslag till beslut

Kultur och fritidsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fastställer nulägesanalys 2022 för
kultur- och fritidsutskottet.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende

Sammanfattning

Under 2022 beslutade kommunfullmäktige om ny styrmodell för Ale kommun. En del av

styrmodellen är att nämnderna årligen ska ta fram en nulägesanalys. Syftet med

nulägesanalysen är att skapa en faktabaserad bild av nuläget som anger nämndens utrymme

för riktnings - och förflyttningsmöjligheter för att sedan kunna lämna förslag på nya

nämndmål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget.

I nulägesanalysen identifieras en rad utmaningar som ökad efterfrågan på kultur- och fritids

verksamheter, föreningslivets behov av stöd samt svårigheter att nå ut till underrepresenterade

målgrupper. En annan utmaning är att nå ut till barn och unga på dess arenor - både digitalt

och fysiskt. Kopplat till utmaningarna identifierats insatser som bedöms vara prioriterade

framåt och där kultur och fritidsutskottet har förflyttningsutrymme. Dessa är samverkan för att
nå nya målgrupper, ändamålsenliga lokaler, digitalisering med fokus på kundnytta, dialogen med

målgrupper samt stöd till föreningslivet.

Staffan Lekenstam Matilda Forslund

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-16

Kultur- och fritidsutskottets Nulägesanalys 2022

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Hussein Al-zubaidi (hussain.al-zubaidi@ale.se)
Daniela Ölmunger (daniela.olmunger@ale.se)

Ärendet
Under 2021 beslutade kommunfullmäktige om ny styrmodell för Ale kommun. En del av
styrmodellen är att nämnderna årligen ska ta fram en nulägesanalys. Syftet med
nulägesanalysen är att skapa en faktabaserad bild av nuläget som anger nämndens utrymme
för riktnings - och förflyttningsmöjligheter för att sedan kunna lämna förslag på nya
nämndmål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget. I nulägesanalyserna ska varje
nämnd bidra med fördjupade analyser om behoven hos nämndens intressenter, verksamhetens
resultat, utmaningar samt hur trender och omvärlden kan tänkas komma att påverka
verksamheten. Denna nulägesanalys kommer användas som beredningsunderlag till
kommunfullmäktiges budget 2024.

I nulägesanalysen identifieras en rad utmaningar som ökad efterfrågan på kultur- och fritids

verksamheter, föreningslivets behov av stöd samt svårigheter att nå ut till underrepresenterade

målgrupper. En annan utmaning är att nå ut till barn och unga på dess arenor - både digitalt

och fysiskt. Kopplat till utmaningarna identifierats insatser som bedöms vara prioriterade

framåt och där kultur och fritidsutskottet har förflyttningsutrymme. Dessa är samverkan för att
nå nya målgrupper, ändamålsenliga lokaler, digitalisering med fokus på kundnytta, dialogen med

målgrupper samt stöd till föreningslivet.

Ekonomisk bedömning

En ekonomisk utmaning som identifieras i nulägesanalysen är att över 40 % av förvaltningens

kostnader är anläggningsanknutna kostnader vilket innebär att budgeten är

konjunkturkänslig för ändringar i energipriser & underhållskostnader. En ökad efterfrågan på

kultur- och fritidsutskottets verksamheter till följd av ökad inflytt av barnfamiljer innebär

både en möjlighet och en utmaning för verksamheterna. Konkret innebär det att det i

dagsläget är köer till simskola, kulturskola och att det saknas bokningsbara tider för

föreningslivet i Ale kommuns idrottshallar. Det kommer att krävas prioriteringar i

verksamheterna och utökade resurser för att utbudet ska ligga i linje med efterfrågan. 

Invånarperspektiv

I framtagandet av nulägeanalysen har dialoger genomförts på varje enhet och i

ledningsgruppern med fokus på behov hos verksamheternas intressenter, verksamheternas
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resultat samt trender och utmaningar. Förvaltningens och kultur- och fritidsutskottets

intressenter är Alebor i alla åldrar, föreningar, företag och organisationer. 

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Ale Kommuns styrmodell anger att nämnderna och bolagen årligen ska genomföra sin

nulägesanalys med utgångspunkt i fullmäktiges riktningsmål, omvärldsfaktorer och

nämndens/bolagens egna mål samt uppdrag. Syftet med nulägesbeskrivningen är att

systematisera ett analysunderlag för kommunens förtroendevalda. Utifrån nämndernas arbete

med nuläget definieras de möjliga förflyttningar nämnden ser inom nämndens ansvarsområde.

Nulägesbeskrivningen bygger på tre delar: verksamhetsbeskrivning, omvärldsanalys och

nulägesanalys .

Ale kommuns trend och omvärldsanalys 2022-2066 är framtagen som ett planeringsunderlag i

beredningen av kommunfullmäktiges budgetprocess och är en del av kommunens styrmodell.

Vart fjärde år fastställer kommunfullmäktige trender/omvärldsfaktorer som samtliga nämnder

och bolag har att förhålla sig till i sin planering och uppföljning.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Informerad enligt MBL 19, 2022-12-15.

Beslutets genomförande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Förvaltningens bedömning

Nulägesanalysen utgör förvaltningens bedömning.
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1Sammanfattning

Utifrån vad som framkommit i föreliggande nulägesanalys har fem områden identifierats som bedöms vara
prioriterade framåt och där kultur och fritidsutskottet har förflyttningsutrymme.

Samverkan för att nå nya målgrupper
Samverkan beskrivs som ett starkt resultat inom vissa verksamheter och ett utvecklingsområde inom andra.
Arbetet med lovaktiviteterna bedöms ha varit framgångsrikt och vara av betydelse för den sociala situationen och
tryggheten i kommunen under skollov. Två områden som utifrån nuläget bedöms vara prioriterade för utvecklad
samverkan är läsfrämjande insatser för ökat utlån riktat mot barn och unga samt bibehållen eller utvecklad
samverkan mellan kulturskolan och utbildningsförvaltningen.

Ändamålsenliga lokaler
För att kunna bedriva mer verksamhet i alla kommundelar behövs bättre anpassade lokaler för
föreningsverksamhet och kommunens verksamhet. Om kultur och fritidsverksamheterna får tillgång till skolans
lokaler efter skoltid skulle det skapa möjligheter att utöka verksamheterna ytterligare och göra den mer
tillgängliga för Aleborna.

Digitalisering med fokus på kundnytta
Fältchatten är ett gott exempel på hur digitalisering skapar enklare vägar för fler barn och ungdomar att söka stöd
hos fältassistenterna. För att tillgodose medborgare och föreningars behov av ett användarvänligt system för
bidrag och bokning så ser förvaltningen behov av att se över och utveckla nuvarande process. Ny teknik för lås
och larm skulle också kunna öka tillgängligheten till kommunens anläggningar och minska driftskostnader.

Dialogen med målgrupper
Att möta alla olika åldrar och intressenter med vitt skilda typer av service ställer stora krav på lyhördhet inför
målgruppernas behov. Arbete med att utveckla dialogen med intressenter är viktigt för att verksamheterna ska
vara fortsatt relevanta och tillgodose målgruppernas behov.

Stöd till föreningslivet
Nulägesanalysen visar att föreningslivets behov av stöd ökar, bland annat som konsultativt stöd och
kompetensutveckling. Att utveckla samarbetet med föreningar som sköter driften av kommunala anläggningar
bidrar till effektivt resursutnyttjande och är ett prioriterat område för kultur- och fritidsutskottet.
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2Nämndens uppdrag

Utskottet ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Verksamheten fyller en viktig funktion för
invånarna i Ale kommun genom att bland annat erbjuda allmänkultur, kulturskola, bibliotek, ungdoms- och
fritidsverksamhet.

Kultur- och fritidsutskottet ansvarar enligt reglementet för:

 Fast egendom såsom kommunens idrottsplatser och kulturhistoriska replikor exempelvis Vikingagårdens
långhus

 Kultur- och fritidsverksamhet allmänt

 Folkbibliotek - nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen

 Museiverksamhet

 Kulturarv och kulturminnesvård

 Kulturskolan

 Öppen ungdomsverksamhet och fältverksamhet

 Idrotts-, fritid- och kulturanläggningar

 Samlingslokaler

 Uppgifter enligt spellagen

 Konstnärlig utsmyckning och kommunens konstsamling

 Fördela samtliga bidrag till föreningar och organisationer (enligt fullmäktiges fastställda riktlinjer) i
samråd med respektive sektor inom vilken föreningen/organisationen bedriver sin verksamhet

 Utdelning av kulturstipendium och ungdomsstipendium

 Fatta beslut om tillsyns- och driftavtal med ideell förening avseende kommunal idrotts-, fritids- eller
kulturanläggning
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3Nämndens mål, uppdrag samt fortsatta prioriteringar

3.1 Kommunfullmäktiges mål

De strategiska områdena försvinner från och med 1 jan 2023 och ersätts med riktningsmål från
kommunfullmäktige. Även om de strategiska områdena nu försvinner är deras innehåll fortsatt relevant inom
verksamheterna. Framför allt "hälsa och välbefinnande" och "kunskap och utbildning" är områden inom Agenda
2030 där Kultur och fritid har stor påverkan på Alesamhället.

 

 

3.2 Nämndens mål

Inför utskottsplan med budget 2023 och i förlängningen det fortsatta arbetet har kultur- och fritidsutskottet valt
att fokusera på de mål som bäst motsvarar det som föreliggande nulägesanalys lyfter som väsentligt och som har
bäring på de riktningsmål som kommunfullmäktige beslutar om.

De mål som kvarstår 2023 är målet relaterat till kultur- och fritidsutskottets breda utbud och medverkandet i
samhällsbyggnadsprocessen. Målet som handlar om att verksamheterna ska utveckla dialogen med intressenter
omhändertas i utskottsplan med budget 2023 inom riktningsmålet fokus på kundnytta i Ale. Ett tillitsbaserat
arbetssätt fortsätter att vara grunden för styrningen av den ordinarie verksamheten.

Målen nedan avspeglar nämndplanen för 2022.

3.3 Uppdrag

Strategiska målsättningar

Hälsa och välbefinnande

Kunskap och utbildning

Sysselsättning, arbete och företagsamhet

Hållbart samhällsbyggande

Ett Ale

En arbetsgivare

Nämndens mål

Tillitsbaserat arbetssätt ska genomsyra kultur och fritids verksamheter

Kultur och fritid ska genom ett mångfacetterat och rikt nyanserat utbud skapa mening, skänka flera dimensioner samt bidra till god folkhälsa och ökat
välbefinnande.

Kultur och fritid ska utveckla dialogen med intressenter

Kultur och fritid ska i sina verksamheter bidra till det livslånga lärandet med frivillighet som grund.

Kultur och fritid ska medverka i samhällsbyggnadsprocessen och bidra till hållbara livsmiljöer, ett attraktivt Ale, med människan i centrum.

Uppdrag

Förnyat konstprogram samt utreda hur Ale kan implementera 1% regeln

Ny biblioteksplan för Ale kommun ska upprättas

Den öppna ungdomsverksamheten ska möta ungdomar på ungdomars egna arenor

Kultur och fritid ska utreda förutsättningar för och stöd till kulturarvs-, bevarandeföreningar samt museer.

Kulturskolan ska öka möjligheterna till deltagande för fler barn och ungdomar genom att pröva nya metoder och arbetssätt

Kultur och fritid ska skapa förutsättningar för feriearbete i föreningsregi samt i verksamheten erbjuda platser för arbetsintegrerad praktik och andra
arbetsmarknadsåtgärder
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Följande uppdrag är slutredovisade eller slutredovisas i årsredovisningen 2022:

 Pilgrimsleden

 Kultur och fritid ska utreda förutsättningar för och stöd till kulturarvs-, bevarandeföreningar samt
museer.

 Ny biblioteksplan för Ale kommun ska upprättas

 Resultatet av den utredning om psykisk ohälsa som är gjord ska genomföras

 Förnyat konstprogram samt utreda hur Ale kan implementera 1% regeln

Arbetet med att främja barn och ungas psykiska hälsa och förebygga psykisk ohälsa omhändertas inom ordinarie
verksamhet samt i arbetet med TSI.

Följande uppdrag kommer att omformuleras något och omhändertas inom de riktningsmål som
kommunfullmäktige beslutat om:

 Den öppna ungdomsverksamheten ska möta ungdomar på ungdomars egna arenor.

 Kulturskolan ska öka möjligheterna till deltagande för fler barn och ungdomar genom att pröva nya
metoder och arbetssätt.

 Kultur och fritid ska skapa förutsättningar för feriearbete i föreningsregi samt i verksamheten erbjuda
platser för arbetsintegrerad praktik och andra arbetsmarknadsåtgärder.

 

Uppdrag

Resultatet av den utredning om psykisk ohälsa som är gjord ska genomföras.

Pilgrimsleden
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4Behov hos nämndens intressenter

Verksamhetens intressenter är Alebor i alla åldrar. Från babysimmande barn under ett års ålder till 100-åringar
som lånar ljudböcker på Ales bibliotek - alla Alebor kommer förr eller senare i kontakt med någon av sektorns
verksamheter. Andra viktiga intressenter är kommunens olika föreningar, företag och organisationer.
Verksamheten tillgodoser behov hos t.ex. elitidrottsklubbar, studieförbund, intresseorganisationer, konstnärer
och enskilda näringsidkare.

Verksamheten präglas av avsaknaden av myndighetsutövning - Aleborna tar del av de tjänster som erbjuds helt
av egen fri vilja och i huvudsak på sin fritid. Av verksamhetens olika delar är det enbart biblioteksverksamheten
som är reglerad i lag. Barnkonventionen anger barn och ungas rätt till fritid och rätt att fritt delta i det kulturella
livet vilket är en central del i kultur- och fritidsutskottets uppdrag.

Att möta alla olika åldrar och intressenter med vitt skilda typer av service ställer stora krav på lyhördhet inför
målgruppernas behov. Arbete med att utveckla dialogen med intressenter är viktigt för att verksamheterna ska
vara fortsatt relevanta och tillgodose målgruppernas behov. Framtida målgrupper kommer troligen förvänta sig
en större delaktighet i utformandet av verksamheten. Den öppna ungdomsverksamheten arbetar med att skapa
delaktighet för att Ales ungdomar ska vara medskapande i mötesplatsernas program. För att medborgare ska
kunna ta del av det breda utbudet av fritids- och kulturaktiviteter krävs också marknadsförings- och
kommunikationsinsatser. Kundundersökningar i samband med kulturevenemang och på biblioteken samt
inflytandegrupp på varje mötesplats är exempel på områden som förvaltningen ser behov av att arbeta vidare
med.

Samverkan är en nyckel för att olika målgrupper ska ges möjlighet att ta del av en kvalitativ verksamhet och ett
brett utbud. Lovverksamheten och arrangemang som Megadagar och nationaldagskarnevalen är några goda
exempel på samverkan. Andra goda exempel är överenskommelse kultur under skoltid, kulturskolans samverkan
med fritidshem och bibliotekets programverksamhet i samverkan med skolan och föreningslivet.

Målgrupperna har behov av ett utbud av aktiviteter och evenemang i närheten av bostadsområdet. När det gäller
kulturevenemang så äger majoriteten rum i Nödinge på Kulturrum. Ett sätt att nå mer geografisk spridning i de
kulturevenemang som erbjuds är att utveckla samverkan med andra aktörer som föreningar, bygdegårdar och
skolor. Andelen elever i Kulturskolan skiljer sig mycket åt mellan orterna. Nol, Nödinge och Älvängen är de orter
med högst andel elever som deltar vilket speglar var verksamheten har tillgång till lokaler. Nödinge har den
högsta andelen elever på drygt 19 procent vilket förklaras av att en stor del av verksamheten bedrivs där, i Ale
Kulturrum.

I Skepplanda, Älvängen, Nol, Nödinge och Surte finns näridrottsplatser. Näridrottsplatserna skapar möjlighet för
spontan idrottsutövning, fysisk aktivitet och möjligheter till nya möten. Genom att skapa fler ytor för
spontanaktivitet ges fler möjligheter att prova på och utöva olika typer av fritidsaktiviteter i närområdet. Genom
att stimulera till fysisk aktivitet och social samhörighet bidrar ytorna till ökad folkhälsa och trygghet.

I undersökningen Ung idag (MUCF, 2021) uppger var tredje ung med funktionsnedsättning och var fjärde ung
hbtq-person att de har avstått från fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. Enligt undersökningen
(MUCF, 2021) upplever unga utrikesfödda, HBTQ-personer och tjejer oftare hinder i att delta. Detta förstärker
bilden av att det finns skäl att fortsatt arbeta aktivt med att motverka de skillnader i förutsättningar att delta som
finns. (MUCF (2021) Ung idag 2021 - Goda levnadsvillkor för många men inte alla.)

Bibliotekslagen pekar ut särskilda målgrupper som ska prioriteras i verksamheten: barn och unga, personer med
funktionsnedsättning samt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.
Personer med funktionsnedsättning och personer med annat modersmål än svenska är två grupper som är
underrepresenterade i delar av kultur- och fritids verksamheter samt i föreningslivet. Genom att utveckla
samarbetet med förskola, skola och fritidshem når verksamheterna alla barn oavsett förutsättningar. Andra
möjliga insatser för delar av verksamheterna är att utveckla samverkan med särskolan, föreningslivet, SFI och
språkcaféer. Tillgänglighetsanpassade lokaler samt fokus på uppsökande arbete och stöd till föreningslivet för att
nå målgruppen på dess arena är andra viktiga insatser för att tillgodose intressenters behov.

I takt med att Ales invånare blir fler ökar behoven av kultur- och fritidsverksamheter. Ale har en tydlig inflyttning
och högt barnafödande som beräknas fortsätta. Inflyttningen av barnfamiljer från främst Göteborg driver
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tillväxten. För att kunna bedriva mer verksamhet och nå ut geografiskt behövs fler och bättre anpassade lokaler
för föreningsverksamhet och kommunens verksamhet. Om kultur och fritidsverksamheterna får tillgång till
skolans lokaler efter skoltid skulle det skapas möjligheter att utöka verksamheterna ytterligare. När det gäller
simhallen är verksamheten utvecklad i den mån det finns förutsättningar i lokalen. För att kunna tillgodose behov
hos fler målgrupper finns behov av en större simhall och utökade personalresurser.

För att möta ungdomar på ungdomars egna arenor så behöver öppen ungdom och fältverksamheten arbeta
vidare med att utveckla den digitala närvaron såväl som de fysiska mötesplatserna. Barn och unga med
funktionsnedsättningar, unga hbtq-personer och hemmasittare är exempel på målgrupper som nås genom
uppsökande arbete. Fältchatten är ett exempel på hur digitalisering skapar enklare vägar för fler barn och
ungdomar att söka stöd hos fältassistenterna. Fältverksamheten nuvarande uppdrag är att arbeta med åldrarna
12-19 år. Verksamheten ser behov av att arbeta med barn i yngre åldrar för att skapa relation och kunna arbeta
mer förebyggande. Ett utökat och bredare uppdrag för fältverksamheten kräver dock utökade personalresurser.

För att tillgodose Alebors och föreningars behov av ett användarvänligt system för bidrag och bokning ser
förvaltningen behov av att se över och utveckla nuvarande process.
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5Nämndens resultat

5.1 Starka resultat

Kultur och fritid har gjort positiva förflyttningar inom flera områden de senaste åren. Nedan presenteras nuläget
med avseende på verksamheternas starkaste resultat:

Samverkan med andra aktörer – Samverkan med skolan, fritidshem och föreningar är en nyckel till att sektorn
genomfört en kvalitativ verksamhet med ett brett utbud. Goda exempel på samverkan är överenskommelsen
kultur under skoltid, kulturskolans samverkan med fritidshem och förskolan samt bibliotekets
programverksamhet i samverkan med skolan och föreningslivet.

Kultur i skolan - I Ale finns ett politiskt antaget kulturprogram för barn och unga. Programmets syfte är att alla
barn och unga skall få tillgång till ett varierat kulturutbud och möjlighet till eget skapande under hela sin uppväxt.
Kopplat till programmet finns en överenskommelse kring omfattning och finansiering mellan kultur- och
fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen - en kulturgaranti för kultur i skolan.

Arrangemang och lovverksamhet i samverkan - Lovverksamheten och arrangemang som Megadagar och
Nationaldagskarnevalen är några goda exempel. Sektorn har en sammansatt lovgrupp med en representant per
enhet som planerar innehåll och kommunikation inför lovinsatserna. Lovinsatserna genomförs i samverkan med
föreningslivet. Arbetet med lovaktiviteterna bedöms ha varit framgångsrikt och vara av betydelse för den sociala
situationen och tryggheten i kommunen.

Simskoleundervisningen – Det finns en stor efterfrågan på kommunens simskola. Simskolan har cirka 5000
deltagarplatser och grupperna fylls snabbt. Sommarsimskolan genomförs i samverkan med föreningslivet.

Fritidsbanken – På Fritidsbanken Ale kan alla låna utrustning för en aktiv fritid. Genom samverkan med skolor
och föreningar stimulerar verksamheten till rörelse och fler aktiviteter för barn och unga. Under sommarlovet
2022 hade Fritidsbanken en mobil verksamhet som var ute i Älvängen, Nödinge, Skepplanda, Nol, Surte och
Bohus och stimulerade till aktiviteter under sex veckors tid.

Närvaro på ungdomars arenor – Genom närvaro i skola, föreningsliv, öppna mötesplatser och digitalt genom
Discord och fältchatt så når verksamheterna många ungdomar. Öppen ungdom och fält erbjuder tillgängligt stöd
och meningsfull verksamhet kvällar och helger för Ales ungdomar. Verksamheten bidrar genom sitt bemötande
till att stärka ungdomarnas självkänsla. Ale fritid skapar genom stöd till föreningslivet meningsfulla
fritidsaktiviteter för barn och unga.

Kvalitativt och brett utbud – Kultur och fritid har verksamheter för Alebor i alla åldrar. Några goda exempel
på sektorns kvalitativa utbud är bibliotekens programverksamhet för vuxna med fullbokade författarträffar och
bokcirklar. I jämförelse med tvillingkommunerna är detta ett område där biblioteken i Ale ligger i framkant. Ett
annat exempel är kulturarrangemangen som präglas av både bredd och spets och har en hög konstnärlig
verkansgrad som gemensam nämnare. Särskilt värt att nämnas är programmet för kultur på skoltid, som
produceras på ett mycket professionellt sätt, i samklang med de olika årskursernas läroplaner.

Anläggningar med hög kvalitet – Ett gott exempel är anläggningsområdet Jennylund.

Intern service – Sektorns enhet anläggning och arrangemangsstöd servar bibliotek, kulturskola, allmänkultur
och kommunens fritidsanläggningar med vaktmästeri och AV-teknik. Den interna servicen håller en god kvalitet
och tillgänglighet.
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5.2 Svaga resultat

Kultur och fritid har identifierat ett antal utvecklingsområden. Nedan presenteras nuläget i fråga om
verksamheternas svagaste resultat:

Utlån och aktiva låntagare biblioteket – Ales siffror för barnbokslån och aktiva låntagare är lägre än
jämförbara tvillingkommuner. En faktor som har stor påverkan på barnbokslånen är att utlån till förskolorna i
Ale minskat. Det är dels en effekt av pandemin men också förskolans och bibliotekens förutsättningar.
Bibliotekspersonalen har små möjligheter att bedriva uppsökande arbete mot förskolorna då biblioteken behöver
bemannas med personal. Till skillnad från Stenungssund som ligger i topp gällande barnbokslån, så saknas en
bokbuss som kan åka ut till förskolorna. Situationen i Ale kulturrum med incidenter med ungdomar och stök
som uppstått i korridoren utanför biblioteket upplevs också ha påverkan på bibliotekets besökare och bidrar till
otrygghet. Till sist behöver Ale samverka med tvillingkommunerna för att försäkra sig om att utlåningsstatistiken
håller kvalitet. Vissa kommuner inkluderar skolbibliotekens lån för de folkbibliotek som delar lokaler eller ligger i
anslutning till en skola, andra inte.

Besöksnäring/platsutveckling – Besöksnäring och platsutveckling är svagt utvecklad i kommunen. Ett
utvecklingsområde är samverkan mellan näringslivsenheten och kultur och fritid kring exempelvis Ale
Vikingagård och muséerna.

Ändamålsenliga lokaler - För ökad kundnytta och för att kunna möta behov i alla kommundelar behövs fler
och bättre anpassade lokaler för föreningsverksamhet. Om kultur och fritidsverksamheterna t.ex. får tillgång till
skolans lokaler efter skoltid skulle det skapas möjligheter att utöka verksamheterna ytterligare. När det gäller
simhallen är verksamheten utvecklad i den mån det finns förutsättningar i lokalen. För att kunna tillgodose behov
hos fler målgrupper finns behov av en större simhall och utökade personalresurser.

Föreningsservice anläggningar - på våra kommunägda, men föreningsdrivna anläggningar, brister sektorn i
service gentemot föreningar vilket påverkar statusen på anläggningarna. Det finns flera exempel på eftersatt
underhåll och att service inte hinns med. Villkoren för föreningarna har också förändrats vilket påverkar de
föreningar som i dagsläget sköter anläggningar genom drift- och tillsynsavtal. Sektorn ser ett ökat behov av stöd
till föreningslivets skötsel av kommunala anläggningar vilket gör att det finns behov av utökad bemanning inom
anläggnings- och arrangemangsstöd.

Målgruppen 16-19 år – Gymnasieungdomar generellt försvinner från föreningslivet och nås inte heller i någon
större utsträckning av öppen ungdoms verksamheter. Cirka 20 procent av besökarna på öppen ungdom är
gymnasieelever. Relevanta insatser för att nå målgruppen är att erbjuda riktad verksamhet mot gymnasieelever,
men också utveckla samverkan med gymnasieskolor och utveckla utbudet av aktiviteter för specifika intressen.

Könsfördelningen - Kulturskolan lockar generellt fler flickor än pojkar. 62 procent av eleverna är flickor på
landets kulturskolor (Kulturrådet, 2021). I Ale kommun är 67 procent av deltagare i kulturskolan hösten 2022
flickor, i åldrarna 6-19 år. Jämfört med kulturskolan så är könsfördelningen i föreningslivets aktiviteter det
motsatta. Fördelningen av deltagartillfällen (enligt statistik för Ales aktivitetsbidrag) mellan pojkar och flickor i
åldern 7-20 år ligger stadigt på 58-60 procent för pojkarna respektive 40-42 procent för flickorna mellan åren
2016-2021. Flickor är också underrepresenterade i den öppna ungdomsverksamheten. Enligt statistik från
verksamhetens loggbok 2022 var drygt 58 procent av besökarna killar och 42 procent flickor.

5.3 Väsentliga nyckeltal ur invånarperspektiv med relevant

jämförelse (tvillingkommuner)

Kungälv, Stenungssund och Eslöv är utvalda som jämförelsekommuner då de har liknande socioekonomiska och
geografiska förutsättningar som Ale. Likheterna med Ale återfinns bland annat avseende utbildningsnivå,
befolkningsantal, svensk/utländsk bakgrund, försörjningskvot, avstånd till storstad, upplåtelseform samt liknande
planering avseende byggnation med mera. Nedan presenteras en översyn av relevanta jämförelser som gjorts med
tvillingkommunerna. Analysen innehåller jämförelse i fråga om utlån bibliotek, andel elever i kulturskola,
deltagartillfällen i idrottsföreningar samt kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar.

Utlån och aktiva låntagare biblioteket
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Med aktiv låntagare avses alla personer som lånat minst en bok under året (fysisk eller digital). Enligt statistik är
Ales siffror för utlån, barnbokslån och aktiva låntagare lägre än jämförbara tvillingkommuner.

En faktor är tillförlitligheten i statistiken då det i dialog med tvillingkommunerna framkommer att utlånen till
skolan ingår i utlåningsstatistiken för de folkbibliotek som delar lokaler eller ligger i anslutning till en skola.
Barnbokslånen i Ale har minskat under perioden 2019 – 2021, trenden ser likadan ut i Eslöv, Kungälv och
Stenungssund.

En faktor som kan ha stor påverkan på barnbokslånen är att utlån till förskolorna i Ale minskat. Det är dels en
effekt av pandemin men också förskolans och bibliotekens förutsättningar. Bibliotekspersonalen har små
möjligheter att bedriva uppsökande arbete mot förskolorna då biblioteken behöver bemannas med personal. Till
skillnad ifrån Stenungssund som ligger i topp gällande barnbokslån, så saknas en bokbuss som kan åka ut till
förskolorna.

Andra faktorer som kan påverka antal utlån är bibliotekets placering och lokalens förutsättningar. Socioekonomi
och utbildningsnivå är faktorer som man ser nationellt påverkar andelen aktiva låntagare.
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Andel elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år

Enligt statistik från databasen Kolada hade Ale lägre andel elever i kulturskolan i åldersgruppen 6-19 år i
jämförelse med Kungälv och Stenungssund under 2020. Att Ales resultat var lågt 2020 beror på att intaget till
kulturskolan stoppades på grund av pandemin. Siffrorna hösten 2022 visar att 10 procent av 6-19 åringarna var
inskrivna i kulturskolans terminsbaserade undervisning. Andelen elever ligger i linje med statistiken för riket
2021. Det finns inga tillgängliga siffror för 2022 att jämföra med. Andelen elever skiljer sig mycket åt mellan
orterna. Nol, Nödinge och Älvängen är de orter med högst andel elever vilket speglar var verksamheten har
tillgång till lokaler. Nödinge har den högsta andelen elever på drygt 19 procent vilket förklaras av att en stor del
av verksamheten bedrivs där, i Ale Kulturrum.

Statistiken ovan mäter kulturskolans terminsbaserade avgiftsbelagda verksamhet. Utöver detta finns
lovverksamhet, samverkansprojekt med fritidshem och förskola samt gruppundervisning anpassad för personer
med funktionsnedsättningar. Lovverksamheten omfattade 819 deltagare 2022. Samverkan fritidshem och
förskola omfattade år 2022 totalt 290 barn. Utöver detta deltog 22 elever i en dramagrupp för personer med
funktionsnedsättning.

Deltagartillfällen i idrottsföreningar

Ale har ett lägre antal deltagartillfällen (dividerat med antal invånare) jämfört med Kungälv och Stenungssund,
men ett högre antal än Eslöv. Faktorer som påverkar är vilka idrotter som finns i kommunen då det finns en stor
skillnad i antal träningstillfällen mellan olika idrotter och föreningar samt mellan elitförening kontra
breddförening. En jämförelse mellan de största LOK-stödsföreningarna i jämförelsekommunerna visar att
Stenungssunds största LOK-stödsförening redovisar 16 000 tillfällen, Kungälvs största LOK-stödsförening
redovisar 24 000 tillfällen. Ales största LOK-stödsförening redovisar betydligt mindre deltagartillfällen, ca 11 000.
Det talar för att det i Ale är förekommer mer breddverksamhet med en mångfald av föreningar.
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Kostnad idrotts- och fritidsanläggningar

Statistiken avser kommunens idrotts- och fritidsanläggningar såsom idrottsplatser, sporthallar, bad, frilufts- och
fritidsanläggningar samt småbåtshamnar. Ales kostnader för idrotts- och fritidsanläggningar var lägre än Eslöv
och Stenungssund, men högre än Kungälvs. En faktor som påverkar är att skolans kostnader för idrottshallar
ingår i det Ale rapporterar i räkenskapssammandraget vilket genererar högre kostnad per invånare i statistiken för
anläggningar.
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6 Trender och konsekvenser för nämndens verksamheter

Utifrån fem megatrender har SKR tagit fram 10 nationella trender. Trenderna är i många fall starkt kopplade till
varandra. Ale Kommuns trend- och omvärldsanalys visar hur Ale kommuns verksamhet kommer eller kan
komma att påverkas av trenderna utifrån viktiga skeenden och förändringar på de lokala, regionala, nationella och
globala nivåerna. Kultur och fritids verksamheter bedömer att följande fyra trender kommer ha störst påverkan
på verksamheterna:

 Trend 1 - Ökat behov av livslångt lärande

 Trend 2 - Användare driver teknisk utveckling

 Trend 3 - Nya livsmönster kräver platsbundenhet

 Trend 6 - Ökad polarisering och utsatthet.

Ökat behov av livslångt lärande
Kompetensförsörjning är en central fråga för sektorn. Det finns enheter som har svårigheter att rekrytera
medarbetare med rätt kompetens enligt kravprofilen och rekrytering upplevs tidskrävande. En annan viktig
aspekt är ett behovet av kontinuerlig kompetensutveckling och omvärldsbevakning ökar utifrån målgruppernas
ökade behov. Medarbetare behöver kopplat till trenden om ökad polarisering och utsatthet en ökad kompetens i
att bemöta målgrupper med särskilda behov. Även i föreningslivet är behovet av kompetensutveckling stor och
det finns stora utmaningar kopplat till att det saknas ideella krafter.
Kultur och fritid bidrar till det livslånga lärandet hos barn och unga genom exempelvis kulturskolans verksamhet
och insatser för att skapa feriejobb för ungdomar.

Användare driver teknisk utveckling
Enligt Ale Kommuns- trend- och omvärldsanalys spenderar hälften av ungdomarna i Sverige mer än fem timmar
per dag vid skärmen. Det ökade teknikanvändandet hos framför allt barn och unga innebär såväl utmaningar som
möjligheter för verksamheterna. Förväntningarna på ett digitalt utbud upplevs öka och verksamheterna behöver
hitta digitala lösningar för att finnas där målgrupperna finns på fritiden, både fysiskt och digitalt. Appen Bibblix
som erbjuder e-böcker för barn och unga, fältchatten och kulturskolans digitala undervisning är exempel på
insatser för att möta efterfrågan.

Nya livsmönster påverkar platsbundenhet
Trenden visar att utflyttning ifrån storstäder ökar. Ale har ett positivt flyttnetto som är som allra störst för barn i
åldrarna 0–12 samt vuxna i åldrarna 30–39 år. Trenden innebär en ökad efterfrågan på kultur och fritids
verksamheter vilket både är en möjlighet och en utmaning. Konkret innebär det att det i dagsläget är köer till
simskola & kulturskola och det saknas bokningsbara tider för föreningslivet i våra idrottshallar. Trenden innebär
att det krävs utökade resurser och/eller bättre resursutnyttjande för att utbudet ska ligga i linje med efterfrågan.

Ale Kommuns- trend- och omvärldsanalys visar att det finns tecken på en minskning av utbudet av fysisk handel
i Ale vilket kan vara en konsekvens av nya livsmönster. De nya livsmönstren påverkar vilket utbud som
medborgare förväntar sig även i frpga om kultur- och fritidsaktiviteter. En minskning av den fysiska handeln till
följd av beteendeförändringar kan exempelvis på längre sikt påverka antalet fysiska besök på biblioteken i Ale
vilket kräver nya insatser och arbetssätt.

Ökad polarisering och utsatthet
Kultur och fritids verksamheter är en viktig aktör i det förebyggande arbetet för att motverka polarisering och
utsatthet. En utmaning är att nå ut till ekonomiskt och socialt utsatta grupper som i dagsläget inte har en aktiv
fritid eller deltar i det kulturella livet. En indikator som ger en bild av skillnaderna i barn och ungas
föreningsdeltagande i Ale är andel aktiva i idrott i åldrarna 7-20 år, utifrån föreningarnas redovisningar till
Riksidrottsförbundets LOK-stöd år 2020. Det område som sticker ut med lägst andel idrottsaktiva oavsett kön är
centrala Nödinge, både vad gäller flickor och pojkar.
Kompetensutveckling i bemötande, uppsökande arbete och samverkan med andra aktörer bedöms vara viktiga
insatser för att bidra till alla barn och ungas uppväxtvillkor. En utmaning för kultur och fritids verksamheter är
att visa på effekter av det förebyggande arbetet i tider av ekonomisk åtstramning.
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7Nämndens utmaningar

Utifrån vad som framkommit i föreliggande nulägesanalys har följande områden identifierats som kultur- och
fritidsutskottets största utmaningar:

Ökad efterfrågan på kultur- och fritidsutskottets verksamheter
En ökad efterfrågan till följd av ökad inflytt av barnfamiljer innebär både en möjlighet och en utmaning för
verksamheterna. Konkret innebär det att det i dagsläget är köer till simskola, kulturskola och det saknas
bokningsbara tider för föreningslivet i Ale kommuns idrottshallar. Det kommer att krävas prioriteringar i
verksamheterna och effektivare resursutnyttjande för att utbudet ska ligga i linje med efterfrågan. För att kunna
bedriva mer verksamhet och nå ut till alla kommundelar behövs också fler och bättre anpassade lokaler för
föreningsverksamhet. På samma sätt finns det behov av investeringar i ny teknik för att göra anläggningarna mer
tillgängliga och minska driftskostnaderna.

Över 40 procent av sektorns kostnader är anläggningsanknutna kostnader vilket innebär att budgeten är känslig
för ändringar i energipriser & underhållskostnader.

Nå målgrupper som inte nås i dagsläget
Deltagande i kultur och fritidsaktiviteter kan främja känslan av tillhörighet och sammanhang. Barn och ungas rätt
till fritid och rätt att fritt delta i det kulturella livet finns skrivet i 31 § barnkonventionen. Kön, föräldrars
utbildningsnivå och utrikes/inrikesfödd är faktorer som påverkar deltagandet i kulturskola, föreningsliv och
öppen ungdomsverksamhet i Ale. Statistiken för Ale liknar den för riket då strukturer i samhället har stor
påverkan på deltagandet. Kontinuerlig kompetensutveckling hos medarbetare samt att utveckla verksamheterna
för att möta olika behov hos målgrupper är en utmaning på kort och lång sikt.

Digitalisering
Det ökade teknikanvändandet hos framför allt barn och unga innebär såväl utmaningar som möjligheter för
verksamheterna. Förväntningarna på ett digitalt utbud upplevs öka och verksamheterna behöver hitta digitala
lösningar för att finnas där målgrupperna finns på fritiden, både fysiskt och digitalt.

Ökat behov av stöd till föreningslivet
Föreningslivets behov av stöd är stort både i fråga om ekonomiskt stöd, men även konsultativt och i fråga om
kompetensutveckling. Föreningslivet har stora utmaningar när det gäller återväxten av ideella ledare och övriga
ideella krafter. Även villkoren för föreningarna som i dagsläget sköter anläggningar genom drift- och tillsynsavtal
har ändrats vilket gör att det finns ett utökat behov av stöd. Det kräver resurser, prioriteringar och investeringar i
ny teknik.
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Kommunledningsförvaltningen

Diarienummer: KS.2022.704
Datum: 2022-12-15
Ekonomichef Ken Gunnesson

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Ansökan om stöd från Alebacken rörande elpriser

Förslag till beslut

Förvaltningen överlämnar till kommunstyrelsen att efter politisk ställningstagande fatta beslut

om ansökan om stöd rörande elpriser.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Alebacken SK har den 11 december 2022 inkommit med ansökan om bidrag på 114 tkr som
återbetalas när statligt elstöd betalas ut.

Alebacken SK beskriver att de befinner sig i en pressad situation med ökade kostnader inför
nära stående kommande säsong. Föreningen arbetar för att kunna öppna men ser sig inte
kunna ta en för stor ekonomisk risk. Regeringen har utlovat ett ekonomiskt stöd baserat på
förra årets utgifter för el. Det skulle enligt föreningen innebära ett bidrag på 114 tkr för
Alebacken. Dessa pengar skulle enligt föreningen innebära en avsevärd avlastning och
möjliggöra en öppning av backen då vädret tillåter. Dock är det fortfarande osäkert när de
kommer att betalas ut, och det gör det svårt för föreningen att planera ekonomin. Alebacken
SK ansöker därför om att Ale kommun hjälper till att förskottera detta elstöd genom ett bidrag
med återbetalningskrav och därmed skapa en bättre möjlighet att planera.

Det finns idag inga regler i kommunen som hanterar kortfristig utlånging eller bidrag med
återbetalningskrav. Enligt kommunens finanspolicy får långsiktig utlåning ske till av
kommunen helägda bolag. Övrig långsiktig utlåning får ske endast efter kommunfullmäktiges
särskilda beslut men i detta fall så rör det sig om ett kortfristigt bidrag eller lån som man också
kan kalla det och här har kommunen inga regler.

Om man beviljar bidraget med återbetalningskrav till Alebacken SK så öpnnar sig en
möjlighet att fler föreningar kan komma söka samma bidrag. Förvaltningen gör dock
bedömningen att det inte finns så många föreningar som är elintensiva såsom Alebacken och
där förutsättningen för att bedriva verksamhet är väldigt sammankopplad med elförbrukning.
Simhall och Ale arena drivs tex av kommunen själva.

Maria Reinholdsson Ken Gunnesson

Kommunchef Ekonomichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-15

Ansökan förskott elprisstöd Alebacken SK 2022-12-11

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Ekonomichef

För kännedom

Alebackens SK

Ärendet

Alebacken SK har den 11 december 2022 inkommit med ansökan om bidrag på 114 tkr som

återbetalas när statligt elstöd betalas ut.

Ekonomisk bedömning

Att bevilja att korfristigt lån/bidrag till en förening på i det här fallet 114 tkr är förenat med en

viss riskt då det i dagsläget inte är beslutat från nationellt håll att föreningar kommer att

erhålla elstödet. Föreningen är ekonomiskt välskött men då den är säsongs- och

väderberoende finns alltid en risk att betalningsförmåga uteblir. Föreningen har idag ett lån

som de haft i flera år och där amortering skötts väl enligt uppgjorda regler. Det finns samtidigt

en riskt att fler föreningar också kommer att ansöka om bidraget/lånet.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Det finns idag inga regler i kommunen som hanterar kortfristig utlånging eller bidrag med

återbetalningskrav. Enligt kommunens finanspolicy får långsiktig utlåning ske till av

kommunen helägda bolag. Övrig långsiktig utlåning får ske endast efter kommunfullmäktiges

särskilda beslut men i detta fall så rör det sig om ett kortfristigt bidrag eller lån som man också

kan kalla det och här har kommunen inga regler.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Det finns idag inga regler i kommunen som hanterar kortfristig utlånging eller bidrag med
återbetalningskrav. Enligt kommunens finanspolicy får långsiktig utlåning ske till av
kommunen helägda bolag. Övrig långsiktig utlåning får ske endast efter kommunfullmäktiges
särskilda beslut men i detta fall så rör det sig om ett kortfristigt bidrag eller lån som man också
kan kalla det och här har kommunen inga regler.

Om man beviljar bidraget med återbetalningskrav till Alebacken SK så öpnnar sig en
möjlighet att fler föreningar kan komma söka samma bidrag. Förvaltningen gör dock
bedömningen att det inte finns så många föreningar som är elintensiva såsom Alebacken och
där förutsättningen för att bedriva verksamhet är väldigt sammankopplad med elförbrukning.
Simhall och Ale arena drivs tex av kommunen själva.



Alebacken SK 
c/o Maria Olsson 
Wallers udde 40 
44372 Gråbo 
Org. nr. 802437-8955 

2022-12-11 

Ansökan förskott elprisstöd Alebacken SK 

Alebacken SK befinner sig i en pressad situation med ökade kostnader inför nära 
stående kommande säsong. Vi kämpar hårt för att kunna öppna men kan inte ta en 
för stor ekonomisk risk. 
Regeringen har utlovat ett ekonomiskt stöd baserat på förra årets utgifter för el. Det 
skulle innebära ett bidrag på 114 tusen kronor för Alebacken. Dessa pengar skulle 
innebära en avsevärd avlastning och möjliggöra en öppning av backen då vädret 
tillåter. Dock är det fortfarande osäkert när de kommer att betalas ut, och det gör det 
svårt för oss att planera ekonomin. 

Alebacken SK ansöker därför om att Ale kommun hjälper till att förskottera detta 
elstöd, och därmed skapa en bättre möjlighet att planera. 

Med vänlig hälsning 

Linda Skånberg  Daniel Inhammar 

Ordförande  Sekreterare 

Alebacken SK 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Biblioteksplan Ale kommun 2023-2024

Beslut

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslår att kommunstyrelsen

beslutar att anta Biblioteksplan för Ale kommun 2023-2024.

Sammanfattning

I bibliotekslagen (2013:801) ställs krav på att alla kommuner ska anta

biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Syftet med en

biblioteksplan är att bryta ner nationella, regionala, delregionala och

kommunala mål till tydliga uppdrag för att ge verksamheten möjlighet att

fokusera på sitt syfte.

Utbildningsnämnden föreslår i sitt remissvar att Biblioteksplan för Ale

kommun 2023-2026 revideras för att anpassas till ny lagstiftning gällande

skolbibliotek. Utifrån de nya styrdokumenten framkommer ett behov av

översyn av arbetet med skolbibliotek på alla nivåer. Av det skälet gäller Ale

kommuns biblioteksplan endast 2023-2024.

Ale kommuns biblioteksplan 2023-2024 omfattar folkbiblioteken såväl som

skolbiblioteken i Ale kommun, alltså den med allmänna medel finansierade

biblioteksverksamhet som finns inom kommunen. Skolbiblioteken regleras

genom skollagen och bibliotekslagen men är alltjämt en del av det allmänna

biblioteksväsendet.

Med utgångspunkt i bibliotekslagen tar Ale kommuns biblioteksplan upp de

målområden som folkbiblioteken kommer att fokusera på under planperioden.

Dessa målområden är som följer: Främja läsning och tillgång till litteratur,

Tillgänglighet, Det demokratiska uppdraget samt Hållbarhet. Med

utgångspunkt i bibliotekslagen och skollagen tar Ale kommuns biblioteksplan

upp de målområden som skolbiblioteksverksamheten under planperioden

kommer att fokusera på. Dessa målområden är Läslust och språkutveckling och

Medie- och informationskunnighet.

Kultur och fritidsförvaltningen har tagit fram tagit ett förslag till en ny

biblioteksplan, i samverkan med utbildningsförvaltningen.

Utbildningsnämnden har ansvarar för skolbibliotekens verksamhet utifrån

skollagens bestämmelser, vilket framgår av både utbildningsnämndens och

kultur- och fritidsnämndens reglemente. Sedan 1 december ansvarar

kommunstyrelsen för kultur- och fritidsnämndens reglemente.
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Sammanträdesdatum: 2023-01-03

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-16

Biblioteksplan 2023-2024

Utbildningsnämndens remissvar UBN § 100, 2022-11-15

Tjänsteutlåtande från sektor utbildning

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Bibliotekschef
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Kultur- och fritidsförvaltningen

Diarienummer: KS-KFU.2022.711
Datum: 2022-12-16
Enhetschef Jenny Fälth Ling
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Kommunstyrelsen

Biblioteksplan Ale kommun 2023-2024

Förslag till beslut

Kultur och fritidutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Biblioteksplan för Ale

kommun 2023-2024.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

I bibliotekslagen (2013:801) ställs krav på att alla kommuner ska anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet. Syftet med en biblioteksplan är att bryta ner nationella,
regionala, delregionala och kommunala mål till tydliga uppdrag för att ge verksamheten
möjlighet att fokusera på sitt syfte.

Utbildningsnämnden föreslår i sitt remissvar att Biblioteksplan för Ale kommun 2023-2026
revideras för att anpassas till ny lagstiftning gällande skolbibliotek. Utifrån de nya
styrdokumenten framkommer ett behov av översyn av arbetet med skolbibliotek på alla
nivåer. Av det skälet gäller Ale kommuns biblioteksplan endast 2023-2024.

Ale kommuns biblioteksplan 2023-2024 omfattar folkbiblioteken såväl som skolbiblioteken i
Ale kommun, alltså den med allmänna medel finansierade biblioteksverksamhet som finns
inom kommunen. Skolbiblioteken regleras genom skollagen och bibliotekslagen men är
alltjämt en del av det allmänna biblioteksväsendet.

Med utgångspunkt i bibliotekslagen tar Ale kommuns biblioteksplan upp de målområden som
folkbiblioteken kommer att fokusera på under planperioden. Dessa målområden är som följer:
Främja läsning och tillgång till litteratur, Tillgänglighet, Det demokratiska uppdraget samt
Hållbarhet. Med utgångspunkt i bibliotekslagen och skollagen tar Ale kommuns
biblioteksplan upp de målområden som skolbiblioteksverksamheten under planperioden
kommer att fokusera på. Dessa målområden är som följer: Läslust och språkutveckling samt
Medie- och informationskunnighet.

Kultur och fritidsförvaltningen har tagit fram tagit ett förslag till en ny biblioteksplan, i
samverkan med utbildningsförvaltningen. Utbildningsnämnden har ansvarar för
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skolbibliotekens verksamhet utifrån skollagens bestämmelser, vilket framgår av både
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsutskottets reglemente.

Staffan Lekenstam Jenny Fälth Ling

Sektorchef Enhetschef bibliotek
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-16

Biblioteksplan 2023-2024

Protokollsutdrag från utbildningsnämndens remissvar UBN § 100,

Tjänsteutlåtande från sektor utbildning

Ärendet

I bibliotekslagen fastslås att kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet.

Vid framtagandet av Ale kommuns biblioteksplan är flera styrdokument vägledande, med
bibliotekslagen som grund. Sverige har också sedan april 2022 en bibliotekstrategi, Strategi
för ett starkt biblioteksväsende 2022–2025. I strategin slår regeringen fast att biblioteket är ett
rum öppet för alla, som ger fri tillgång till information och litteratur. Det är likaså en plats för
möten och det demokratiska samtalets utveckling. Övriga styrdokument som beaktats är:
Skollagen (2010:800), Agenda 2030, FN:s konvention om barns rättigheter, Unescos
folkbiblioteksmanifest, Unescos skolbiblioteksmanifest, Västra Götalands regionala
kulturplan 2020–2023, Regional biblioteksplan 2020–2023, Energi och klimatstrategi 2030
Ale kommun.

Med utgångspunkt i bibliotekslagen tar Ale kommuns biblioteksplan upp de målområden som
folkbiblioteken kommer att fokusera på under planperioden. Dessa målområden är som följer:
Främja läsning och tillgång till litteratur, Tillgänglighet, Det demokratiska uppdraget samt
Hållbarhet. Med utgångspunkt i bibliotekslagen och skollagen tar Ale kommuns
biblioteksplan upp de målområden som skolbiblioteksverksamheten under planperioden
kommer att fokusera på. Dessa målområden är som följer: Läslust och språkutveckling samt
Medie- och informationskunnighet.

I SOU 2021: 3, som är under betänkande, lyfts problematiken kring att det saknas en tydlig
definition av vad ett skolbibliotek är och bör vara, samt att det saknas tydliga direktiv för hur
bemanningen av skolbibliotek bör se ut. Enligt utredningen finns en önskan om att
bemanningsfrågan preciseras i skollagen. Om SOU 2021: 3 leder till lagstadgade förändringar
och direktiv angående skolbibliotek och dess verksamhet, kan skolbiblioteksverksamheten i
Ale behöva organiseras om. Verksamheten kan därmed ta en annan riktning under gällande
biblioteksplan.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Invånarperspektiv

Målet med biblioteksplanen är att visa den riktning, de prioriterade målområden, som
biblioteken i Ale kommun ska arbeta efter. Biblioteken finns till för alla invånarna och
besökarna i Ale kommun och på så sätt berör biblioteksplanen dem. I bibliotekslagen och Ale
kommuns biblioteksplan fastslås att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer
med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och
förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.
Likaså ska de nationella minoriteterna beaktas samt personer som har annat modersmål än
svenska. Biblioteken ska erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, andra språk
som talas inom kommunen samt på lättläst svenska. För folkbiblioteken är barn- och unga en
prioriterad grupp och i all folkbiblioteksverksamhet ska barnperspektivet beaktas.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Ale kommuns biblioteksplan 2023-2024 utgår ifrån Bibliotekslagens (2013:801)

bestämmelser, delen avseende skolbibliotek utgår ifrån skollagens (2010:800) bestämmelser.

Remissyttrande

I sitt remissvar föreslår Utbildningsnämnden att Biblioteksplan för Ale kommun 2023-2024

revideras för att anpassas till ny lagstiftning gällande skolbibliotek.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att förslaget till ny biblioteksplan för Ale kommun 2023-2024 pekar

ut tydliga mål och uppdrag för biblioteksverksamheten i Ale kommun.
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Biblioteksplan

För biblioteken i Ale kommun

2023–2024
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1. Inledning och bakgrund

1.1. Syfte och uppföljning

Från och med den 1 januari 2014 gäller en ny bibliotekslag 2013:801. I lagen ställs krav på att

alla kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på

biblioteksområdet. Syftet med biblioteksplanen är att bryta ner nationella, regionala,

delregionala och kommunala mål till tydliga uppdrag för att ge verksamheten möjlighet att

fokusera på sitt syfte.

Med biblioteksplanen som grund framtas årligen en verksamhetsplan där bibliotekens

verksamhet planeras, samt där mål och mått för kommande år sätts upp. Uppföljningen av

verksamhetsplanen sker årligen i årsredovisningen. Denna biblioteksplan är en reviderad

version av den plan som antogs i december 2017 och som gällde mellan 2018–2021.

Planen omfattar folkbiblioteken såväl som skolbiblioteken i Ale kommun, alltså den med

allmänna medel finansierade biblioteksverksamhet, som finns inom kommunen.

Skolbiblioteken regleras genom skollagen och bibliotekslagen men är alltjämt en del av det

allmänna biblioteksväsendet.
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1.2. Styrdokument

Flera styrdokument är vägledande för biblioteken. Bibliotekslagen är grunden. Sverige har

också sedan april 2022 en bibliotekstrategi, Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022–

2025. I strategin slår regeringen fast att biblioteket är ett rum öppet för alla, som ger fri

tillgång till information och litteratur. Det är likaså en plats för möten och det demokratiska

samtalets utveckling. Vid framtagandet av biblioteksplanen för Ale kommun är ovan nämnda

lag och strategi av största vikt. Övriga styrdokument som beaktats är:

 Skollagen (2010:800)

 Agenda 2030

 FN:s konvention om barns rättigheter

 Unescos folkbiblioteksmanifest

 Unescos skolbiblioteksmanifest

 Västra Götalands regionala kulturplan 2020–2023

 Regional biblioteksplan 2020–2023

 Energi och klimatstrategi 2030 Ale kommun

1.3. Bibliotekets övergripande roll i samhället

Bibliotekslagen slår i paragraf 2 fast att:

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset
för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Samt i paragraf 4 och 5 vilka som är de prioriterade grupperna:

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer
med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och
förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de
nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat
genom att erbjuda litteratur på:

   1. de nationella minoritetsspråken,
   2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
   3. lättläst svenska.

1.4. Biblioteksorganisationen i Ale kommun

I Ale kommun är folkbiblioteksverksamheten organiserad inom kultur- och

fritidsförvaltningen och skolbiblioteken inom utbildningsförvaltningen. Förvaltningarna styrs
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av nämnderna kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden.

Folkbiblioteksverksamheten regleras av Bibliotekslag (2013:801) och skolbiblioteken regleras

av Skollag (2010:800) samt Bibliotekslag (2013:801).

Folkbiblioteken och skolbiblioteken har ett gemensamt ansvar att främja barns läslust och

informationsförsörjning och att samverka kring mediebestånd och kompetens för att på så

sätt uppnå mesta möjliga kvalitet.

Folkbiblioteket har övergripande systemansvar för biblioteksdatasystemet och den

gemensamma katalogen.

1.5. Folkbiblioteken i Ale kommun

Folkbiblioteksverksamheten bedrivs på fyra bibliotek. I Ale kulturrum, Nödinge, ligger

huvudbiblioteket, Ale bibliotek. I orterna Surte, Älvängen och Skepplanda ligger närbibliotek.

Närbiblioteken är ”meröppna” vilket betyder att de är tillgängliga även när de inte är

bemannande. Biblioteken bemannas av utbildade bibliotekarier. Huvudbiblioteket i Nödinge

samt närbiblioteket i Skepplanda fungerar som skolbibliotek för närliggande skolor. All service

gentemot skolorna samt skolbiblioteksverksamhet ansvarar skolbibliotekarierna för (anställda

av utbildningsförvaltningen). Biblioteken i Ale ingår i Bibliotek i Väst som är en

sammanslutning av sju kommuners folkbibliotek i regionen. Biblioteken delar mediakatalog,

vilken är tillgänglig alla dygnets timmar. Via katalogen kan låntagare söka media, göra omlån,

samt reservera böcker. Böcker kan även lånas digitalt. Det finns både ljudböcker och e-böcker

som läses på skärm. Det är också möjligt att via samma mediekatalog låna strömmande film.

På den gemensamma hemsidan Biv.se finns tillgång till olika databaser samt tidningar och

tidskrifter. Biblioteket finns på sociala medier, Facebook och Instagram. Via dessa kanaler ges

information om verksamheten samt tips om litteratur.

I Bibliotekslagen står följande om folkbibliotek:

Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och
anpassade till användarnas behov.

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.
Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån
deras behov och förutsättningar.

På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till
litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

1.6. Skolbiblioteken i Ale kommun
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I Ale kommun ligger skolbiblioteksverksamheten under utbildningsförvaltningen, och är

således inte en del av folkbiblioteksverksamheten. Av kommunens elva grundskolor, har sju

tillgång till skolbibliotek på skolan medan fyra skolor har folkbiblioteket som sitt skolbibliotek.

Även Ale gymnasium har ett eget skolbibliotek. I Ale har man valt att organisera den

övergripande skolbiblioteksverksamheten centralt, där centralt anställda skolbibliotekarier

arbetar mot kommunens skolor i frågor som berör det fysiska skolbiblioteken såväl som

skolbiblioteksverksamheten. I samarbete med skolornas personal arbetar

skolbibliotekarierna i klassrummen med bland annat läsning och medie- och

informationskunnighet (MIK). De centralt anställda skolbibliotekarierna bemannar inte

skolbiblioteken, utan varje skola har själva huvudansvaret för sina respektive bibliotek.

Skolbibliotekets verksamhet regleras av skollagen (SFS 2010:800) och bibliotekslagen (SFS

2013:801). I skollagen slås det fast att ”eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek”. Dock

kommer en ny formulering att gälla från och med 2 juli 2023 vilken lyder ”eleverna i

grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och

anpassade gymnasieskolan ska ha tillgång till skolbibliotek”. I bibliotekslagen hänvisas till

skollagens skrivelser om elevers tillgång till skolbibliotek. Skolinspektionen har tydliggjort vad

som kan definieras som tillgång till ett skolbibliotek genom följande punkter:

Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt

avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av

elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.

Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra

medier.

Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till

läsning.

Enligt den nya läroplanen för grundskolan, LGR 22, är det rektorns ansvar att skolbibliotekets

verksamhet används som en del i undervisningen, med fokus att stärka elevernas språkliga

förmåga och digitala kompetens.
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2. Målområden för folkbiblioteken i Ale

Ale kommuns folkbiblioteksverksamhet prioriterade områden:

2. 1 Främja läsning och tillgång till litteratur

Läsfrämjande aktiviteter kan beskrivas som att ta bort hinder för läsning och öppna vägar för

litteratur. Detta såväl till barn som till vuxna. Läsning bidrar till att människor utvecklar sitt

språk och stärker självtillit och läsaridentitet. I bibliotekslagen betonas att för folkbiblioteken

är barn- och unga en prioriterad grupp. Sedan januari 2020 är barnkonventionen lag i

Sverige. Det betyder för folkbiblioteken i Ale att i allt som planeras och genomförs ska

barnperspektivet vara med. Att tidigt satsa på barnen och deras vuxna kan ses som en social

investering. För att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare är det viktigt att kunna läsa och

förstå text och i förlängningen är det en demokratifråga. Det är folkbibliotekets uppdrag att

erbjuda litteratur inom olika genrer, svårighetsgrad och format samt på många olika språk till

barn och vuxna. Biblioteken i Ale arbetar på ett aktivt och väl förankrat sätt med att främja

läsning och litteratur.

Ale bibliotek ska arbeta läsfrämjande genom att:

 Erbjuda ett brett utbud av litteratur

 Erbjuda litteratur på minoritetsspråken samt litteratur på övriga språk som talas inom

kommunen.

 Erbjuda läsecirklar/samtal om böcker inom olika genrer

 Erbjuda mångfacetterad programverksamhet

 Erbjuda verksamhet speciellt riktad till barn och unga

 Erbjuda speciellt läsfrämjande insatser till personer med funktionsnedsättning

 Erbjuda lättläst litteratur

2.2 Tillgänglighet

Det finns olika aspekter på tillgänglighet i bibliotekssammanhang, den fysiska liksom den

digitala. Men biblioteket ska också vara tillgängligt på så sätt att alla grupper i samhället

känner sig välkomna. I bibliotekslagen står det att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla

och anpassade till användarnas behov.

Eftersom folkbiblioteken har alla som målgrupp gäller det att verksamheten är anpassad på

sådant sätt att alla har möjlighet att ta del av det som folkbiblioteket erbjuder. Biblioteken ska

vara öppna, flexibla och lättillgängliga för alla som bor och vistas i kommunen. Bibliotekets

fysiska mötesplatser ska vara neutrala och inbjudande och anpassade för alla oavsett ålder

eller funktionsnedsättning. De som av olika anledningar inte har möjlighet att besöka

biblioteken erbjuds särskilda tjänster. Biblioteksverksamhet behöver inte bara bedrivas inom

bibliotekets väggar. Genom att finnas där människor vistas kan biblioteket nå nya målgrupper

och locka dem att ta del av bibliotekets utbud.



7 (8)

Biblioteken i Ale ska arbeta för ökad tillgänglighet genom att:

 Arbeta för ökad kunskap om det digitala samhället samt erbjuda hjälp till besökare för

att utjämna digitala klyftor.

 Erbjuda relevanta digitala tjänster och digitala verktyg

 Erbjuda ändamålsenliga lokaler anpassade för alla

 Erbjuda biblioteksverksamhet även utanför bibliotekets lokaler

 Erbjuda biblioteksverksamhet speciellt anpassad till de prioriterade grupperna

 Samarbeta med andra aktörer inom kommunen för att kunna erbjuda

biblioteksverksamhet till de prioriterade grupperna.

2.3 Det demokratiska uppdraget

I all sin verksamhet har folkbiblioteket ett övergripande demokratiskt uppdrag. Det gör att

folkbiblioteket intar en särskild samhällsviktig funktion. Det är en öppen plats dit alla

människor får komma utan motprestation. Folkbiblioteket ska fungera som mötesplats för

människor med olika bakgrund och levnadsvillkor för att främja integration och inkludering i

samhället. Bibliotekets roll som fri mötesplats är viktig. Kärnan i biblioteksverksamheten är

att all verksamhet som bedrivs på biblioteket ska utgå från principen om likabehandling och

icke diskriminering. Besökare ska behandlas på ett jämlikt sätt oavsett ålder, kön, etnisk

tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet.

Ale bibliotek ska arbeta för att främja demokratin genom att:

 Arbeta aktivt med medieurval för att ge invånarna en varierad och källkritisk bild av

samhället.

 Erbjuda fri och obunden information vilket ger medborgarna möjlighet att bilda sin

egen uppfattning

 Erbjuda lokaler som fria mötesplatser

2.4 Hållbarhet

Med utgångspunkt i Agenda 2030, paragraf 13, samt Ale kommuns dokument Energi och

klimatstrategi 2030 ska folkbiblioteket i Ale sträva efter att minska verksamhetens

miljöpåverkan i så hög grad som möjligt.

Folkbiblioteken i Ale kommun ska arbeta för att minska verksamhetens miljöpåverkan genom

att:

 Låna ut böcker. Varje inköpt bok läses och används av många

 Lyfta fram litteratur kring hållbarhetsfrågor

 Arbeta för komplett källsortering internt och för besökare på biblioteken

 Erbjuda fröbiblioteket samt sticklingsbyte

 Använda digitala möten som ett komplement till fysiska

 Internt uppmuntra till miljövänliga transportmedel
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3. Målområden för skolbiblioteken i Ale kommun

Den centrala skolbiblioteksverksamhetens prioriterade målområden är att fungera som stöd

till kommunens skolor kring frågor som berör läsning, litteratur och MIK (Media- och

informationskunnighet). Skolbiblioteksverksamheten arbetar främst med läsfrämjande

aktiviteter, samt MIK. Skolbibliotekarierna i kommunen har också det övergripande ansvaret

för kommunens samtliga skolbibliotek, även om skolorna själva får sköta det fysiska

skolbiblioteket. För att nå ut till fler elever och till fler anställda inom skolan, har

skolbiblioteksverksamheten som ambition att bli mer digitaliserad genom att exempelvis

skapa en digital MIK-portal, producera boktipsfilmer, och vara tillgängliga i digitala kanaler.

3.1 Läslust och språkutveckling

Läskunnighet är en demokratisk rättighet, och något skolbiblioteksverksamheten jobbar

aktivt med att bidra till. Vidare är en god läsförståelse viktigt i skolans samtliga ämnen, samt i

livet i stort. Genom att läsa olika typer av texter och genres får elever möjlighet att möta olika

representationer av verkligheten, olika världar, nya tankar och idéer, samt att utveckla

förmågan till fantasi och inlevelse. Läsning behöver därför ske både inom skolans ämnen, och

av eget val.

I Ale kommun ska skolbiblioteksverksamheten arbeta med läslust och språkutveckling genom

att:

 skolbiblioteken har ett uppdaterat, relevant och attraktivt bokbestånd,

 stimulera elevernas läsintresse,

 samarbeta med pedagoger och skolpersonal kring elevers läsning,

 stötta elever med läsnedsättning att finna anpassad litteratur, samt talböcker.

3.2 Medie- och informationskunnighet (MIK)

Behovet av en god medie- och informationskunnighet har ökat i takt med att samhället blir

alltmer digitaliserat. I LGR 22 står det under rubriken ”Skolans uppdrag” att ”eleverna ska

kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad

digitalisering och snabb förändringstakt”. Vidare behöver eleverna kunna förstå hur

digitaliseringen påverkar samhället, där de också behöver kunna förhålla sig kritiska.

I Ale kommun ska skolbiblioteksverksamheten arbeta med MIK genom att:

 samarbeta med pedagoger och skolpersonal kring frågor som rör MIK

 nå ut till samtliga lärare i kommunen genom den MIK-portal som är under

uppbyggnad

 stärka elevernas källkritiska förmågor

 stärka elevernas förståelse och kunskaper kring informationssökningsprocesser

 stötta elever då de orienterar sig i informationsflöden och i olika medier
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.450
Datum: 2022-11-09
Verksamhetschef Ulrika Gustafsson

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Utbildningsnämnden

Remissvar på remiss Biblioteksplan för Ale kommun 2023-2026

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden att Biblioteksplan för Ale
kommun endast ska gälla under 2023-2024.

Utbildningsnämnden föreslår att Biblioteksplan för Ale kommun 2023-2024 revideras för att
anpassas till ny lagstiftning gällande skolbibliotek.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Detta remissvar svarar enkom på de delar av Biblioteksplanen som avser skolbiblioteken i Ale
Kommun.

Biblioteksplan för Ale kommun beskriver verksamheten för skolbiblioteken i sin nuvarande
form och organisation där verksamhet och målområden är formulerade utifrån centrala
uppdrag och lokala uppdrag på respektive skola. De nya styrdokument som trädde ikraft
under 2022, LGR 22, ger ett tydligare uppdrag åt rektor att ansvara för elevernas lärande och
tillgång av skolbibliotek. Utifrån de nya styrdokumenten framkommer ett behov av översyn
av arbetet med skolbibliotek på alla nivåer.

Detta arbete bör påbörjas inom sektor utbildning under 2023 i syfte att säkerställa att
verksamheten följer de nya direktiven som framkommer i LGR 22

Åsa Ericson Ulrika Gustafsson

Sektorchef Verksamhetschef
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-09 Utbildningsnämndens remissvar avseende Biblioteksplan för
Ale kommun

Remisshandling: Ale kommuns biblioteksplan 2023-2026

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden § 88

Tjänsteutlåtande sektor kultur och fritid 2022-09-29

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har sänt remiss Biblioteksplan 2023-2026 Ale kommun till
Utbildningsnämnden för synpunkter.

Biblioteksplanen beskriver arbetet och målen för folkbiblioteken och skolbiblioteken i Ale
kommun. Skolbibliotekarier har lämnat nulägesbild av pågående verksamhet i sektor
utbildning, vilken beskriver nuvarande arbetssätt och organisation för skolbiblioteken.

Sektor utbildning har granskat förslaget till biblioteksplan och ser att planen föreslås gälla för
åren 2023-2026. Då ny lagstiftning tillkommit, Läroplan för grundskolan LGR22 ,ser sektor
utbildning ett behov av att översyn av de delar i planen som berör skolans verksamhet görs
under 2023. Sektor utbildning föreslår därför att Ale kommuns biblioteksplan endast ska gälla
under 2023-2024. Biblioteksplanen kommer att behöva revideras under 2024 utifrån vad som
framkommer i kommande översyn.

Ekonomisk bedömning

Kultur och fritidsnämndens förslag innebär inga utökade åtaganden.

Invånarperspektiv

Utifrån nya skrivelser i LGR 22, där rektors ansvar för skolbiblioteken tydliggjorts, så
kommer ett arbete göras under vårterminen 2023 i sektor Utbildning för att säkerställa att
verksamheten vilar på aktuella styrdokument.

I denna översyn kommer elevens perspektiv att särskilt beaktas.

Hållbarhetsperspektivet

Remissvaret säkerställer elevers rätt till skolbiblioteksverksamhet som uppfyller skolans
styrdokument.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Skollagen 2010:800

Läroplan för grundskolan (LGR22)

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Remissvaret översänds till beslutande nämnd.

Förvaltningens bedömning

Utifrån nya styrdokument inom skolverksamheten, LGR 22, så bedömer sektor Utbildning att
det finns ett behov av en översyn av skolbibliotekens fortsatta arbete för att säkerställa
elevernas rätt till utbildning utifrån gällande krav och riktlinjer. Därför bedömer sektor
Utbildning att planen bör gälla under åren 2023-2024 för att därefter kunna förändras i
enlighet med resultatet av initierad översyn.
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS.2022.723
Datum: 2022-12-19
Kommunchef Maria Reinholdsson

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Referensgrupp för Stora Viken

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en referensgrupp bestående av tre förtroendevalda från

kommunstyrelsen respektive samhällsbyggnadsnämnden. Referensgruppens uppdrag sträcker

sig tills dess erfoderliga beslut fattats i ärendet.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Ale kommun har sedan ett par år arbetat med framtiden för området i Stora Viken som idag

delvis används som bergtäkt. Ärendet berör kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden

och för att bidra beredning och förankring föreslås en referensgrupp tillsättas.

Maria Reinholdsson

kommunchef



2(3)

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-19

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Kommunchef

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendet

Ale kommun engagerade sig tillsammans med GR-kommunerna och Business Region

Göteborg AB (BRG) kring möjligheten att etablera större verksamheter i Göteborgsregionen

under sommaren 2020. I arbetet startade en dialog om framtida planering för kommunens

mark i Stora Viken. För att underlätta arbetet och skapa bred förankring är en politisk

referensgrupp bestående av representanter från kommunstyrelsen och

samhällsbyggnadsnämnden en arbetsform som fungerat i andra nämndsövergripande

samarbeten.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

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

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Beslutets genomförande

Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden utser vardera tre ledamöter som ingår i

referensgruppen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att en politisk referensgrupp kan bidra till beredning av kommande

ärenden samt förankring i respektive nämnd.
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Kommunledningsförvaltningen

Diarienummer: KS.2022.248
Datum: 2022-12-09
Säkerhetssamordnare Angelika Radde

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Aleförslag - Placera kommunens hjärtstartare utomhus

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Aleförslaget - Placera hjärtstartare utomhus.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende

Sammanfattning

Ale kommun har investerat i 35 hjärtstartare vilka placerats runt om i kommunen, från Surte i

söder till Alvhem i norr. Ale kommuns hjärtstartare är placerade i olika verksamheter med

olika öppettider och tillgänglighet. Tre hjärtstartareär placerade i värmeskåp utomhus för att

vara åtkomliga dygnet runt för medborgarna. De finns i orterna Alvhem, Hålanda och

Starrkärr. I Aleförslaget anges att alla orter i Ale kommun bör ha hjärtstartare utomhus. Detta

medför ökad utsattheten för produkten och bidrar till ökad risk för skadegörelse och- eller

stöld av hela eller delar av hjärtstartaren. Risken är att hjärtstartaren är obrukbar när den

behöver användas samt kräver större underhåll för att garantera funktionaliteten.

Förslaget om att placera hjärtstartare utomhus skulle kunna främja medborgarna i kommunen

men risken för skadegörelse och- eller stöld av hjärtstartaren som leder till obrukbar

hjärtstartare samt ökat underhåll av produkten medför att bedömningen blir att detta inte bör

ombesörjas av Ale kommun i dagsläget.

Kenny Bytoft Angelika Radde

Säkerhetschef Säkerhetssamordnare
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-09

Aleförslag - Placera hjärtstartare utomhus

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Demokratiutvecklare

För kännedom

Säkerhetschef

Säkerhetssamordnare

Ärendet

Våren 2022 inkom ett Aleförslag om att placera hjärtstartare utomhus på alla orter i

kommunen för att öka dess tillgänglighet för medborgarna. Förslaget vilar på att öka

tillgängligheten på hjärtstartarna genom att investera i ett 20-tal värmeskåp för att placera

hjärtstartaren utomhus i stället för inomhus, där de i dagsläget är placerade.

Ale kommun har investerat i 35 hjärtstartare vilka placerats runt om i kommunen. Årligt

underhåll, service och administration finansieras av Ale kommun. Ale kommuns hjärtstartare

är placerade i olika verksamheter med olika öppettider och tillgänglighet. I Alvhem, Hålanda

och Starrkärr finns tre hjärtstartare placerade i värmeskåp utomhus för att vara tillgängliga

dygnet runt för medborgarna.

Förslaget om att placera hjärtstartare utomhus skulle kunna främja medborgarna i kommunen.

Risken för skadegörelse och- eller stöld av hjärtstartaren medför ökad utsattheten för

produkten och riskerar är att hjärtstartaren är obrukbar när den behöver användas.

Ekonomisk bedömning

Den beräknade kostnaden för Aleförslaget - Placera kommunens hjärtstartare utomhus,

bedöms bli omkring 150 000,00 kronor, kostnaden avser inköp av 20 värmeskåp. Därutöver

tillkommer elinstallation för dess funktion. Beräkningen är utan investering av nya

hjärtstartare i värmeskåpen, och förutsätter att befintliga hjärtstartare placeras i värmeskåpen.

Utöver inköpet tillkommer en löpande driftkostnad av elförbrukning för uppväärmning av

värmeskåpen. På grund av energimarknadens osäkerhet är kostnaden svårbedömd för denna

post. Därpå tillkommer även administration, service och underhåll av skåp samt hjärtstartarna

två ggr/år och eventuella åtgärder på grund av skadegörelse och/eller stöld. En ny hjärtstartare

kostar omkring 14 000,00 kronor styck och service eller komplettering av elektroder på

1 400,00 kr styck. Kompletterande batterier omkring 2 500,00 kronor styck.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Invånarperspektiv

Aleförslaget, "Placera hjärtstartare utomhus" ökar tillgängligheten på hjärtstartare sena

kvällar och nätter och kan bidra till en snabb insatts vid hjärtstopp. Förvaring av

hjärtstartarna utomhus leder till större utsatthet i form av stöld och skadegörelse. Riskerna

ökar för att hjärtstartarens funktionalitet begränsas och inte kan vara behjälplig vid

hjärtstopp. Att hjärtstartarna fortsätter vara placerade inomhus och under uppsikt i

verksamheterna de är placerade i minskar risken för stöld och skadegörelse. Det leder

samtidigt till större säkerhet att hjärtstartaren är ändamålsenlig när behovet är akut.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag

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

Bedöms ej tillämplig i detta ärende

Beslutets genomförande

Bedöms ej tillämplig i detta ärende

Förvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen anser att en investering av 20 värmeskåp utomhus på alla

orter i Ale kommun inte bör ombesörjas av Ale kommun i dagsläget. Beslutet grundar sig på

osäkerheten kring hjärtstartarnas funktion vid utomhusplacering samt risken för skadegörelse

och stöld av produkten.



 
 
Från: Kontaktcenter <kontaktcenter@ale.se> 
Skickat: den 27 april 2022 11:16
Till: FN-KS <kommunstyrelsen@ale.se>
Ämne: VB: KS / Aleförslaget / Handlagt av KC
 
Hej,

Översänder Aleförslag som fått 75 röster eller mer.

 

Ärendenummer
220125-ALEFORSLAG-LY49

Antal röster
267

Status
Inväntar ställningstagande

Inkommet datum
2022-01-25

Röstningsperiod
2022-01-27--2022-0426

Förslag

Titel
Placera kommunens hjärtstartare utomhus.

Inskickat av
Christer Karlsson

Förslag
Se bif fil.

Kommentarer

Från: Sven Svensson

Inskickat: 2022-02-13 11:42



En inlåst hjärtstartare är detsamma som INGEN. En koll (just nu) i registret - 
https://www.hjartstartarregistret.se - så finns i Ale kommun bara en som alltid är tillgänglig och den 
finns i Alvhem. Något som borde väcka många till eftertanke!
 

Från: Minna Ratinen

Inskickat: 2022-02-07 10:10
Bra förslag som gynnar alla i kommunen
 

Från: Jennie Rhodin

Inskickat: 2022-02-02 12:05
Det behövs även pengar för att någon ska kunna lägga delar av sin tjänst på att kontrollera att de 
fungerar och att utrustningen är hel. Någon måste vara ansvarig för skötseln även om det tillkommer 
hjärtstartare som föreningar och företag köpt in.
 

Från: Christer Karlsson

Inskickat: 2022-02-02 11:29
Tack för att så många har röstat på mitt förslag. Jag har fått en del synpunkter bland annat på 
Facebook. Risken för stöld och skadegörelse tas upp i några inlägg. Jag har försökt att svara i 
grupperna och här är hur jag ser på risken. Stölder är jag inte så orolig för. Andrahandsmarknaden 
för en stulen svenskpratande hjärtstartare är begränsad. Till exempel så finns det inga privatpersoner 
som säljer hjärtstartare just nu på Tradera eller Blocket. Batterierna som finns i hjärtstartaren är ofta 
specialbatterier som inte passar i annan utrustning. Skadegörelse är ett generellt problem i samhället 
som kostar mycket pengar. Trots det så måste vi ha en del saker i samhället ändå. Vi sätter upp nya 
busskurer, reparerar papperskorgar, trots att de blir sönderslagna gång på gång. Hjärtstartare finns 
idag på arbetsplatser och utplacerade i idrottshallar, köpcenter, resecenter mm där mycket folk 
uppehåller sig. Risken för skadegörelse kan så klart vara större utanför entrén till Bohushallen än 
innanför ytterdörren. Framför allt då ytterdörren är låst en stor del av dygnet. En del skåp på 
marknaden har ett larm som tjuter när dörren öppnas. Det finns även de som kan kopplas till en 
larmcentral så att en väktare larmas. Ett sådant larm kanske inte hindrar den som verkligen vill 
förstöra, men någon kan kanske backa och låta den vara. Jag tror dock inte just hjärtstartare utsätts 
för mer skadegörelse än något annat som finns ute i samhället. Men att någon hjärtstartare kommer 
slås sönder kommer säkert ske ändå någongång. Ett större problem än skadegörelse är att vi har 
inlåsta hjärtstartare på kvällar och helger. En ny hjärtstartare kostar ca 15.000 kr, en sönderslagen 
busskur kostar mycket mer. Ett förlorat liv på en nära anhörig oersättligt. Så risken för skadegörelse 
måste vägas in i kalkylen men skall inte överdrivas. Att skydda hjärtstartaren kan och får inte vara 
viktigare än att ha den tillgänglig dygnet runt. Idag är hjärtstartarna placerade där mycket folk 
uppehåller sig, så som i idrottshallar, kontor och köpcenter. I stressig miljö eller vid ansträngning är 
risken för hjärtstopp högre än normalt. Men huvuddelen av alla plötsliga hjärtstopp inträffar inte i de 
miljöerna. 71% av de plötsliga hjärtstoppen inträffar i hemmet och medianåldern är 71 år på den 
drabbade. Var tionde som får hjärtstopp utanför sjukhus räddas och överlever. Här är tiden till tidig 



HLR och en hjärtstartare helt avgörande. (statistik från HLR rådet 2019) En viktig kugge i att rädda 
någon som får hjärtstopp i hemmet är SMS livräddare som larmas ut av SOS Alarm. Deras uppgift är 
att utföra två saker. En del av de som larmas beger sig direkt till den drabbade och startar 
hjärtlungräddning, medan andra uppmanas att hämta en hjärtstartare på vägen till den drabbade. På 
kvällar och helger, när kontor, idrottshallar och köpcenter är stängda, så är det tyvärr inte många 
hjärtstartare tillgängliga. Hjärtstartare kommer då på plats först med ambulansen och då har 
värdefulla minuter gått tills spillo. Ju tidigare en defibrillering med hjärtstartare utförs desto större 
chans till överlevnad. På Hjärtstartarregistret kan man registrera sin hjärtstartare, man accepterar då 
samtidigt att låna ut den om någon kommer springandes och vill låna den. På deras hemsida finns 
en karta där man kan se var de finns och information om när den är tillgänglig. Det finns många 
hjärtstartare utmärkta, men man ser även att på kvällar eller under helger så är de flesta inlåsta och 
inte tillgängliga. Detta register är kopplat till SMS livräddarens mobilapp så att den visar var man kan 
hämta en tillgänglig hjärtstartare. Jag kollade nu och ser att Ale kommun inte har alla hjärtstartare 
registrerade. Här borde kommunen självklart säkerställa att alla hjärtstartare är registrerade så att 
inte en SMS livräddare larmas att hämta en hjärtstartare längre bort än nödvändigt till den drabbade. 
Se mer på https://www.hjartstartarregistret.se Så avslutningsvis. Hjärtstartaren gör ingen nytta alls 
om man inte kommer åt den när den behövs. Ett förlorat liv är en större förlust för samhället än att 
eventuell reparationskostnad för skadade hjärtstartare. Låt oss hoppas att hjärtstartarna får vara i 
fred så de kan förbättra chansen till överlevnad vid plötsligt hjärtstopp i Ale kommun.
 

Från: Charlott Sellberg

Inskickat: 2022-02-01 19:25
Livsviktigt förslag!
 

Från: Lola Löwenberg

Inskickat: 2022-01-31 16:28
Klart det ska finnas hjärtstartare tillgängliga dygnet runt
 

Från: Thomas Johansson

Inskickat: 2022-01-31 12:39
Kan även finnas möjlighet att de är inlåsta i entrén till olika kommunala fastigheter
 

Från: Josefin Andersson

Inskickat: 2022-01-31 05:19
Rädda liv!
 



Från: Ann Nyman

Inskickat: 2022-01-29 20:28
Håller fullständigt med, fram med hjärtstartare!
 

Från: Ann-Charlotte Hallgren

Inskickat: 2022-01-29 10:26
Min mamma dog i hjärtstopp.Hon var 56 år Viktigt med snabb hjälp vid hjärtstopp
 

Från: Peter Charliemo

Inskickat: 2022-01-29 09:05
Gillar idén och kan rädda liv men behöver säkras med kamera så ingen förstör
 

Från: Carina Henricson

Inskickat: 2022-01-29 07:39
Dom måste vara lätttillgängliga
 

Från: Catharina Ljung

Inskickat: 2022-01-29 01:40
Ett  bra förslag ni kommer med
 

Från: Beata Hudecek

Inskickat: 2022-01-28 23:05
Mycket bra förslag!!!
 



Från: Beata Hudecek

Inskickat: 2022-01-28 23:04
Mycket bra förslag!!!
 

Från: Jan Skog

Inskickat: 2022-01-28 21:06
Egentligen en självklarhet.
 

Från: Joakim Zacharoff

Inskickat: 2022-01-28 17:55
Detta var ett illa genomtänkt förslag. Hjärtstartarna kommer antagligen bara bli stulna eller utsatta för 
skadegörelse. Kommer enbart bli slöseri med våra skattepengar om detta förslaget går igenom. De 
Hjärtstartare som finns i kommunens lokaler är fullt tillräckligt.
 

Från: Samuel Hylén

Inskickat: 2022-01-28 09:24
Så viktigt och livräddande!
 

 

Med vänlig hälsning

Ragnhild Kappelmark
Kommunvägledare

Kontaktcenter har öppet måndag till fredag kl. 8.00-16.30

Ale kommun
449 80 Alafors



Telefon: 0303-703 000
E-post: kommun@ale.se 
Besök: Nödinge kommunhus, Ale torg 7
www.ale.se

Allmän handling och personuppgifter

All e-post till Ale kommun blir allmän handling som kan lämnas ut och läsas av andra. 
Om du har uppgett namn eller kontaktuppgifter kan du inte vara anonym. Hur och på 
vilket sätt dina personuppgifter behandlas beror på vad ditt ärende gäller.  

Läs mer om allmänna handlingar och hur Ale kommun behandlar personuppgifter på vår 
webbplats ale.se.  

Från: Ale kommun <noreply@ale.se>
Skickat: den 27 april 2022 02:03
Till: Kontaktcenter <kontaktcenter@ale.se>
Ämne: Aleförslaget - Ett e-förslag har nu uppnått 75 röster
Hej,

E-förslaget "Placera kommunens hjärtstartare utomhus" (220125-ALEFORSLAG-LY49) har nu 
passerat 90 dagar, och uppnått 75 röster eller fler.

Logga in på https://eforslag.ale.se/Admin och skapa beslutsunderlag för förslaget. Skicka det 
därefter vidare till nämndens funktionsbrevlåda för vidare handläggning.

 

Vänliga hälsningar, 
Ale kommun
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Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS-SÄK.2022.732
Datum: 2022-12-09
Säkerhetssamordnare Angelika Radde

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Uppföljning systematiskt brandskyddsarbete för

kommunstyrelsen 2022

Förslag till beslut

ommunstyrelsen noterar informationen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Inom Ale kommun skall samtliga verksamheter utifrån gällande lagstiftning bedriva ett
systematiskt brandskyddsarbete. Det systematiska brandskyddsarbetet i förvaltningen ska
årligen följas upp och redovisas till nämnd. I rapporten "Uppföljning systematiskt
brandskyddsarbete 2022 Kommunstyrelsen" redovisas bedömningen av brandskyddsarbetet i
förvaltningen utefter Ale kommuns brandskyddspolicys mål. Kommunledningsförvaltningen
gör bedömningen att det systematiska brandskyddsarbetet genomförts enligt plan och enligt
målbeskrivning. En ökad samverkan mellan verksamheter i systematiskt brandskyddsarbete i
gemensamma lokaler/byggnader under 2023 kommer att öka fokus av förvaltning och
utveckling av brandskyddsarbetet.

Kenny Bytoft Angelika Radde

Säkerhetschef Säkerhetssamordnare
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-09

Uppföljning systematiskt brandskyddsarbete 2022 - Sektor kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Säkerhetssamordnare

För kännedom

Kommunchef
Säkerhetschef

Ärendet

Ale kommun ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) bedriva systematiskt
brandskyddsarbete i alla sina verksamheter. Enligt Ale kommuns upprättade
brandskyddspolicy ska kommunledningsförvaltningen sammanställa och återrapportera alla
förvaltningars föregående års brandskyddsarbete till kommunstyrelsen, februari året därpå.
För att årssammanställningen för hela Ale kommuns systematiska brandskyddsarbete ska
kunna följas upp har en uppföljningsrapport skapats. Rapporter är underlag till
återrapportering till nämnderna.

Kommunledningsförvaltningens uppföljningsrapport bifogas i Uppföljning systematiskt
brandskyddsarbete 2022 Kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det systematiska brandskyddsarbetet
genomförts enligt plan och enligt målbeskrivning i gällande brandskyddspolicyn. En ökad
samverkan mellan verksamheter i systematiskt brandskyddsarbete i gemensamma
lokaler/byggnader under 2023 kommer att öka fokus av förvaltning och utveckling av
brandskyddsarbetet.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Brandskyddspolicyn. Revideras våren 2023 inför ny mandat period

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Förvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det systematiska brandskyddsarbetet
genomförts enligt plan och enligt målbeskrivning i gällande brandskyddspolicyn. En ökad
samverkan mellan verksamheter i systematiskt brandskyddsarbete i gemensamma
lokaler/byggnader under 2023 kommer att öka fokus av förvaltning och utveckling av
brandskyddsarbetet.



 

 

 

 

Kommunstyrelsen 

 
Uppföljning systematisk 
brandskyddsarbete 2022  
(SBA) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 
Uppföljning systematisk brandskyddsarbete 2022  (SBA), Kommunstyrelsen    2(10) 
 

Brandskyddspolicy för Ale kommun

Denna rapport återrapporterar gällande kommunfullmäktiges fastställda brandskyddspolicy. 

Brandskyddspolicyn ska användas som planerings-, uppföljnings- och revisionsinstrument i det löpande systema-
tiska brandskyddsarbetet. 

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och eventuell revidering av den inför varje mandatperiod, via sektor 
kommunstyrelsen. 

Det systematiska brandskyddsarbetet i förvaltningen följs årligen upp och redovisas till kommunstyrelsen i febru-
ari. Uppföljningen ska omfatta om ovan angivna mål har uppfyllts och om det systematiska brandskyddsarbetet 
bedrivs enligt policyn och av kommunchefen fastställda bestämmelser. 
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1 Sammanfattning 

Brandskyddsarbetet har genomförts enligt plan och i samverkan med fastighetsägaren Balder. 
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2 Brandskyddsorganisation

2.1 Finns upprättad och aktuell bandskyddsorganisation i din 
verksamhet? 

Ja, det finns en organisation 

Bedömning av brandskyddorganisation 

Uppfylls helt Uppfylls till viss del Uppfylls i låg grad 

X   

2.2 Finns upprättad och aktuell utrymningsorganisation/rutin i 
din verksamhet? 

Ja, det finns en organisation. 

Bedömning av utrymningsorganisation/rutin 

Uppfylls helt Uppfylls till viss del Uppfylls i låg grad 

X   
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3 Brandrisker ska hanteras fortlöpande och delges or-
ganisationen i stort 

3.1 Är brandriskinventering gjord i verksamhet? Vilket datum 
gjordes inventeringen senast? 

Ja, brandriskinventering är gjord i samband med månadskontroll. 

Bedömning av brandriskinventering 

Uppfylls helt Uppfylls till viss del Uppfylls i låg grad 

X   

3.2 Är Ale kommuns ordningsregler kända för medarbetare? 

Ja, genomgång har skett. Finns brister hänförliga till lokalernas beskaffenhet. 

Bedömning av ordningsregler 

Uppfylls helt Uppfylls till viss del Uppfylls i låg grad 

 X  
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4 Brandskyddsutbildningar för personalen har genom-
förts och följts upp 

4.1 Har alla medarbetare deltagit i brandskyddsutbildningar ut-
efter utbildningsplan? Om inte, varför? 

Genomgång har skett på APT 

Bedömning av brandskyddsutbildningar 

Uppfylls helt Uppfylls till viss del Uppfylls i låg grad 

X   

4.2 Har verksamhet utfört utrymningsövning? När utfördes 
dem? Reflektion, utvecklingsområden? 

Ja, 2022-10-24. Utrymningen fungerade helt enligt plan. 

Bedömning av utrymningsövning 

Uppfylls helt Uppfylls till viss del Uppfylls i låg grad 

X   
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5 ? Brandskyddsregler har upprättats 

5.1 Är lokala brandskyddsregler skapade och implementerade 
hos medarbetarna i verksamhet? 

Ja, medarbetarna känner till reglerna. 

Bedömning av brandskyddsregler 

Uppfylls helt Uppfylls till viss del Uppfylls i låg grad 

X   
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6 Brandskyddskontroller har regelbundet genomförts 
och följts upp 

6.1 Tillsyn av räddningstjänst - föreläggande - åtgärder  tids-
plan 

Någon sådan tillsyn har ej genomförts. 

Bedömning av tillsyn av räddningstjänst 

Uppfylls helt Uppfylls till viss del Uppfylls i låg grad 

  X 
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7 En kontinuerlig uppföljning och utveckling av det sys-
tematiska brandskyddsarbetet sker i verksamhet 

7.1 Månadskontroller - utförda och dokumenterade alla 12 må-
nader? 

Ja 

Bedömning av systematisk uppföljning av SBA 

Uppfylls helt Uppfylls till viss del Uppfylls i låg grad 

X   

7.2 Är upptäckta brister åtgärdade? 

Brister hanteras efter hand, men vissa brister är av en sådan beskaffenhet att det inte enkelt låter sig lösas. 

Bedömning av åtgärdade brister 

Uppfylls helt Uppfylls till viss del Uppfylls i låg grad 

 X  

7.3 Finns minst ett säkerhetsombud i verksamhet? 

Ja 

Bedömning av säkerhetsombud 

Uppfylls helt Uppfylls till viss del Uppfylls i låg grad 

X   

7.4 Brand tillbud - plats, tid, vad har hänt, åtgärd. 

Inga tillbud. 

Bedömning av brandtillbud 

Uppfylls helt Uppfylls till viss del Uppfylls i låg grad 
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Kommunledningsförvaltningen

Diarienummer: KS-SOU.2022.649
Datum: 2022-12-12
Utvecklingsledare Maria Bursell

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Information till kommunstyrelsen - Uppföljning sociala

kartläggningen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

En första social kartläggning, ”Att leva i Ale”, genomfördes 2016. Resultatet av
kartläggningen visade på skillnader i förutsättningar och hälsa inom kommunen och mellan
grupper. Nuvarande kartläggning visar hur utvecklingen har sett ut sedan dess och ger en ny
nulägesbild av livsvillkoren i Ale kommun. Syftet med kartläggningen är att skapa ett
kunskapsunderlag för tjänstepersoner och förtroendevalda för att kunna fatta välgrundade
beslut om relevanta och träffsäkra insatser. I förlängningen kan kartläggningen också vara ett
verktyg för näringslivet, civilsamhället och Aleborna.

Resultatet visar att Ale för de flesta är en bra kommun att växa upp och leva i och hälsan blir
på flera sätt allt bättre. Däremot kvarstår fortfarande skillnader mellan olika områden och
grupper i kommunen. Utvecklingen kan påverkas, även om det tar tid.

Daniela Ölmunger Maria Bursell

Avdelningschef Utvecklingsledare
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-12-12

Rapport: "Sociala kartläggningen - djupdykning i Alebornas livsvillkor".

Beslutet skickas till:

För kännedom

Avdelningschef Strategi och uppföljning

Ärendet

En första social kartläggning, ”Att leva i Ale”, genomfördes 2016. Resultatet av
kartläggningen visade på skillnader i förutsättningar och hälsa inom kommunen och mellan
grupper. Nuvarande kartläggning visar hur utvecklingen har sett ut sedan dess och ger en ny
nulägesbild av livsvillkoren i Ale kommun. Kartläggningen har ett invånarfokus och
fokuserar därmed inte på hur kommunen arbetar i olika frågor. Det tas istället om hand inom
ordinarie verksamhetsuppföljning och arbete med nulägesanalyser.

Syftet med kartläggningen är att skapa ett kunskapsunderlag för tjänstepersoner och för
förtroendevalda. I förlängningen kan kartläggningen också vara ett verktyg för näringslivet,
civilsamhället och Aleborna.

Resultatet visar att Ale för de flesta är en bra kommun att växa upp och leva i och hälsan blir
på flera sätt allt bättre. Medellivslängden i kommunen har generellt sett ökat och skillnaden i
medellivslängd bland män i Nödinge och Älvängen, som syntes i förra kartläggningen 2016,
är nu mer utjämnad. Däremot finns fortfarande en skillnad bland kvinnor, där
medellivslängden i Älvängen är 3 år längre än i Nödinge. Ohälsotalen har en nedåtgående
trend både i Ale och i riket och kariesfriheten bland 6-åringar ökar i flera områden, bland
annat i Älvängen och även Nödinge de senaste åren. Skillnaderna mellan grupper i Ales
kommunala skolor har minskat det senaste läsåret. Andelen med eftergymnasial utbildning
ökar generellt och även om eftergymnasial utbildning är vanligare hos inrikes födda, ökar den
eftergymnasiala utbildningsnivån mer hos utrikes födda än hos inrikes födda i centrala och
södra Älvängen.

Samtidigt syns fortfarande skillnader mellan olika områden och grupper i kommunen. Vuxna
och barn i centrala Nödinge lever i högre utsträckning i ekonomisk utsatthet. I Östra Nödinge,
Centrala Älvängen och södra Älvängen har människor generellt sett bättre förutsättningar. Ett
par områden som sticker ut i statistiken är Skepplanda och Nol, där till exempel barn som
lever i familjer med låg ekonomisk standard ökar och kariesfriheten bland 6-åringar minskar.
Barn med föräldrar som har eftergymnasial utbildningsnivå och är födda i Sverige går i högre
grad ut grundskolan med godkända betyg och blir behöriga till gymnasiet än de med som
mest gymnasieutbildning och utrikesfödd. Bland äldre som bor på särskilt boende i Ale har
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ytterligheterna ökat där fler än tidigare bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som mycket bra,
men också fler som bedömer det som mycket dåligt.

De förändringar som har skett, sedan förra kartläggningen 2016, kan bero på flera saker.
Globala och nationella trender och förändringar, integration och migration, konjunkturläget i
befolkningen innebär förändringar för hela samhället och får konsekvenser för befolkningen,
bland annat genom förändrade beteendemönster, demografi, sysselsättning och arbete vilket
påverkar statistiken. Ale kommun har haft en hög inflyttning under lång tid, om man jämför
med de flesta andra kommunerna i Göteborgsregionen, vilket tillsammans med nybyggnation
av bostäder, påverkar inflyttning/omflyttning och därmed befolkningssammansättningen.

Utvecklingen kan påverkas, även om det tar tid. Genom tidiga investeringar i människor
under uppväxtåren kan vinster på längre sikt göras. När fler klarar skolan, väljer att utbilda sig
vidare, arbetar och försörjer sig själva följer ett ökat välbefinnande och förbättrad hälsa. Färre
hamnar i ett utanförskap. En sådan hållbar utveckling gynnar såväl individ som samhälle.
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Sammanfattning 
En första social kartläggning, ”Att leva i Ale”, genomfördes 2016. Resultatet av kartläggningen visade på 

skillnader i förutsättningar och hälsa inom kommunen och mellan grupper. Nuvarande kartläggning visar 

hur utvecklingen har sett ut sedan dess och ger en ny nulägesbild av livsvillkoren i Ale kommun. 

Kartläggningen har ett invånarfokus och fokuserar därmed inte på hur kommunen arbetar i olika frågor. 

Det tas i stället om hand inom ordinarie verksamhetsuppföljning och arbete med nulägesanalyser. 

Syftet med kartläggningen är att skapa ett kunskapsunderlag för tjänstepersoner och politiker för att kunna 

fatta välgrundade beslut om relevanta och träffsäkra insatser. I förlängningen kan kartläggningen också 

vara ett verktyg för näringslivet, civilsamhället och Aleborna. 

Resultatet visar att Ale för många är en bra kommun att växa upp och leva i och hälsan blir på flera sätt 

allt bättre. Medellivslängden i kommunen har generellt sett ökat och skillnaden i medellivslängd bland män 

i Nödinge och Älvängen, som syntes i förra kartläggningen 2016, är nu mer utjämnad. Däremot finns 

fortfarande en skillnad bland kvinnor, där medellivslängden i Älvängen är 3 år längre än i Nödinge. 

Ohälsotalen har en nedåtgående trend både i Ale och i riket och kariesfriheten bland 6-åringar ökar i flera 

områden. Skillnaderna mellan grupper i Ales kommunala skolor har minskat det senaste läsåret. Andelen 

med eftergymnasial utbildning ökar generellt och även om eftergymnasial utbildning är vanligare hos 

inrikes födda, ökar den eftergymnasiala utbildningsnivån mer hos utrikes födda i Älvängen än hos inrikes 

födda. 

Samtidigt syns fortfarande skillnader mellan olika områden och grupper i kommunen. Vuxna och barn i 

centrala Nödinge lever i högre utsträckning i ekonomisk utsatthet. I Östra Nödinge, Centrala Älvängen 

och södra Älvängen har människor generellt sett bättre förutsättningar. Ett par områden som sticker ut i 

statistiken är Skepplanda och Nol, där till exempel barn som lever i familjer med låg ekonomisk standard 

ökar och kariesfriheten bland 6-åringar minskar. Barn med föräldrar som har eftergymnasial 

utbildningsnivå och är födda i Sverige går i högre grad ut grundskolan med godkända betyg och blir 

behöriga till gymnasiet än de med som mest gymnasieutbildning och utrikesfödd. Bland äldre som bor på 

särskilt boende i Ale har ytterligheterna ökat där fler än tidigare bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som 

mycket bra men också fler som bedömer det som mycket dåligt.  

Människor i Ale uppfattar generellt platser där mycket människor rör sig på, som kommunens 

resecentrum/pendlingsstationer, och mörka platser som otrygga. Polisen verkar för att vara på dessa 

platser. Narkotikabrott har över tid ökat, även om viss del av ökningen kan bero på att fler brott upptäcks. 

Narkotikaanvändning och rökning har minskat bland ungdomarna i Ale kommun, enligt den senaste CAN 

undersökningen, vilket tyder på att aktivt arbete har gett resultat. Attityderna att det medför liten eller 

ingen risk att använda heroin och cannabis har dock ökat. 

De förändringar som har skett, sedan förra kartläggningen 2016, kan bero på flera saker. Globala och 

nationella trender och förändringar, integration och migration, konjunkturläget i befolkningen innebär 

förändringar för hela samhället och får konsekvenser för befolkningen, bland annat genom förändrade 

beteendemönster, demografi, sysselsättning och arbete vilket påverkar statistiken. Ale kommun har haft en 

hög inflyttning under lång tid, vilket tillsammans med nybyggnation av bostäder, påverkar 

inflyttning/omflyttning och därmed befolkningssammansättningen. 

Utvecklingen kan påverkas, även om det tar tid. Genom tidiga investeringar i människor under 

uppväxtåren kan vinster på längre sikt göras. När fler klarar skolan, väljer att utbilda sig vidare, arbetar och 

försörjer sig själva följer ett ökat välbefinnande och förbättrad hälsa. Färre hamnar i ett kostsamt 

utanförskap. En sådan hållbar utveckling gynnar såväl individ som samhälle. Ale kommun kommer att 

följa utvecklingen regelbundet och använda det som underlag till prioriteringar och utvecklingsarbete. 
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Inledning 

En första social kartläggning, ”Att leva i Ale”, genomfördes 2016. Resultatet av kartläggningen visade på 

skillnader i förutsättningar och hälsa inom kommunen och mellan grupper. Nuvarande kartläggning visar 

hur utvecklingen har sett ut sedan dess och ger en ny nulägesbild av livsvillkoren i Ale kommun. 

Kartläggningen har ett invånarfokus och fokuserar därmed inte på hur kommunen arbetar i olika frågor. 

Det tas istället om hand inom ordinarie verksamhetsuppföljning och arbete med nulägesanalyser. 

Syftet med kartläggningen är att skapa ett kunskapsunderlag för tjänstepersoner och politiker för att kunna 

fatta välgrundade beslut om relevanta och träffsäkra insatser. I förlängningen kan kartläggningen också 

vara ett verktyg för näringslivet, civilsamhället och Aleborna. 

Varför är det då motiverat att arbeta med frågor som rör människors livsvillkor? Jo, för att det står i 

svensk lagstiftning, i Regeringsformen, Socialtjänstlagen och Plan- och bygglagen. Rätten till en god 

levnadsstandard, arbete, bostad, hälsa och utbildning är alla grundläggande mänskliga rättigheter enligt 

FN:s allmänna förklaring. De globala Agenda 2030-målen antogs 2015. Målen ska bidra till en socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Riksdagen har antagit folkhälsomål som ska skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara 

hälsoklyftorna inom en generation. Som ett led i ett omfattande arbete med att minska och motverka 

segregation har regeringen antagit ett långsiktigt reformprogram för att minska segregation 2017-2025. Av 

reformprogrammet framgår att SCB:s befintliga statistik behöver utvecklas så att socioekonomiska 

förhållanden kan redovisas för lokala områden i hela landet. Mot denna bakgrund har en ny geografisk 

indelning, Regso, tillkommit. Av Ale kommuns verksamhetsplan med budget 2022 framgår att 

samhällsbygget ska ske med hänsyn till vad som är hållbart ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ale 

kommun har också ett samverkansavtal med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNV) där 

kommunen har åtagit sig att följa utvecklingen av hälsoläget genom att tillgängliggöra aktuell statistik inom 

området. 

Denna kartläggning fokuserar på social hållbarhet och alebornas livsvillkor. Även om de tre 

hållbarhetsdimensionerna hör ihop, så mäter inte kartläggningen samhällets ekonomi och miljö. En styrka 

med kartläggningen är att den åskådliggör hur olika områden interagerar med varandra. För att nå en 

verklig förändring behöver de bakomliggande orsakerna kopplade till likheter och skillnader i livsvillkor 

kartläggas. Resultatet av Ale kommuns sociala kartläggning berör de flesta av kommunens verksamheter 

och involverar även andra aktörer.   

Ale, med sitt läge nära Göteborg, är en växande kommun som 2026 och framåt har flera 

stadsutvecklingsplaner. Detta är ett kunskapsunderlag inför nutida prioriteringar och framtida expansion 

på lång sikt. Gemensamt överenskomna prioriteringar byggda på identifierade behov och tydlig 

uppföljning av resultat, är några viktiga steg på vägen, för att på bästa sätt använda resurser effektivt och 

möjliggöra att alla alebor ska må bra. Ambitionen är att göra statistiken i denna rapport mer digitalt och 

automatiserad, med interaktiv rapport/layout under 2023, så att kommunens förvaltningar kan arbeta 

kontinuerligt med aktuell och uppdaterad statistik. 

Genomförande av kartläggningen 
Kartläggningsarbetet har letts av kommunledningsförvaltningen och har genomförts i en arbetsgrupp 

bestående av representanter från berörda förvaltningar. Arbetsgruppen har kontinuerligt haft dialog för att 

sätta ramarna för kartläggningen, identifiera indikatorer samt analysera resultatet. 

Statistiken har hämtats från registerdata, offentlig statistik och enkätundersökningar. Exempel på sådana 

källor är SCB och Västra Götalandsregionens databaser. Det finns alltid begränsningar gällande 

kvantitativa undersökningar där vissa aspekter av invånares verklighet inte går att undersöka statistiskt, 

men det är ett verktyg för att undersöka den övergripande bilden.  

Statistiken är uppdelad på olika sätt beroende på sammanhang och vilken källa den kommer ifrån. I 

somliga fall är den på en kommunövergripande nivå. Det kan bero på att den tillgängliga statistiken inte 
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bryts upp i mindre geografiska områden än det kommunövergripande. I vissa fall blir antalet personer i 

varje område för litet för att det ska kunna presenteras eller några slutsatser kunna dras om statistiken. 

Den kan också, utöver geografiskt, delas upp utefter till exempel kön, utbildningsnivå och ålder, när det 

anses vara relevant.   

Kvalitativa undersökningar, genom till exempel intervjuer, skulle också kunna ge en bild av personers 

upplevda hälsa och livsvillkor. En sådan undersökning är möjligtvis inte representativ för hur det ser ut i 

kommunen i stort. Därför har det valts bort för denna kartläggning men kan göras som fördjupande 

komplement vid behov. Att kartläggningen baseras på registerdata innebär att resultaten visas på 

gruppnivå – det säger inte nödvändigtvis något om hur individer betraktar sin egen livssituation. Fler 

hälsovariabler mäts på kommunnivå i den regionala undersökningen Hälsa på lika villkor, som publiceras 

våren 2023. Denna kartläggning kan inte heller vara heltäckande då varje variabel går att korsjämföra på 

flera olika sätt. Det finns även andra perspektiv som kartläggningen inte lyfter upp i så stor utsträckning, 

så som exempelvis livsvillkoren för personer med funktionsvariationer eller Hbtqi personer.  

Definitioner och ordförklaring 
RegSO – geografisk områdesindelning framtagen av SCB. Bygger på DeSO som utgår från bland annat 

kommungränser, gator och valdistrikt etc. I denna kartläggning kommer ”kommunens områden” avse 

RegSO indelningen, såvida annat inte anges. 

Social hållbarhet - avser jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan 

orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, 

vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i 

samhällsutvecklingen. 

Folkhälsa – avser befolkningens hälsa på en övergripande nivå. Det handlar ofta om breda preventiva och 

hälsofrämjande åtgärder för att öka den generella hälsan i befolkningen.   

Tvillingkommun – kommuner som liknar Ale till socioekonomiska faktorer och geografiska 

förutsättningar. Jämförs med Ale för att sätta resultat i ett sammanhang.  

VGR – Västra Götalandsregionen. 

Socioekonomi – Ett sätt att dela in befolkningen i olika grupperingar för att studera samhällsförhållanden. 

Utgår bland annat från inkomst, utbildningsnivå och levnadsstandard. 

Personer med utländsk bakgrund – personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes 

födda föräldrar.  

Personer med svensk bakgrund - personer som är födda i Sverige med två inrikes födda föräldrar eller en 

inrikes född och en utrikes född förälder.  

Inrikesfödd – person född i Sverige. 

Utrikesfödd – person född i annat land än Sverige. 

Hbtqi - paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och 

identiteter och intersexpersoner. 

Låg ekonomisk standard - personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent 

av medianvärdet för riket. Används internationellt för att beskriva risk för fattigdom, engelska "risk of 

poverty". Baseras på disponibel inkomst per konsumtionsenhet, dvs. tar hänsyn till hushållstyper. 

Hög ekonomisk standard - personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är dubbelt så hög som 

medianvärdet för riket. Baseras på disponibel inkomst per konsumtionsenhet, dvs. tar hänsyn till 

hushållstyper. 
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Socioekonomiskt index – Sammanvägning mellan tre indikatorer: andel med låg ekonomisk standard, 

andel med förgymnasial utbildning, andel med ekonomiskt bistånd (10 månader+) samt arbetslösa (6 

månader+). Index mellan 0-100. 

SCB – Statistiska Centralbyrån, ansvarar för officiell statistik. 

Omvärldsfaktorer  
En hel del resultat behöver uppdateras sedan kartläggningen 2016. För att kunna se trender i 

samhällsutveckling behöver de undersökas över en längre tidsperiod (Svanström 2017). Under enskilda år 

kan statistiken påverkas av olika händelser eller kortvariga faktorer. Att då endast se till kortsiktiga 

mätningar kan därför ge en missvisande bild av hur det egentligen ser ut i Ale. Även nytillkomna delar av 

kartläggningen undersöks huvudsakligen över tid.   

Covid-19-pandemin, kriget i Ukraina och stigande inflation innebär en stor förändring för hela samhället 

och får konsekvenser för befolkningen, bland annat genom förändringar avseende arbetslöshet, oro och 

beteendemönster. Omvärldsfaktorerna kan spegla resultatet av statistiken. Tidigare analyser har också visat 

att de som redan tidigare har sämre förutsättningar för en god hälsa blev än mer utsatta i pandemins spår.   

Geografiska områdesindelningar  
Kommunens geografi är viktig för förståelsen av resultatet. Inte bara områdesindelningen inom 

kommunen, utan vilka kommuner som geografiskt angränsar till kommunen påverkar flyttkedjor, 

pendling, etableringar, arbete och brottslighet. Kartan nedan illustrerar Ale kommun, med sina Regso 

områden och angränsande kommuner. 

 

Där det är möjligt jämförs statistiken på mindre geografiska områden än kommunen i sin helhet. För att 

belysa eventuella skillnader behöver vissa frågor undersökas områdesvis.  

Delområden är de områdesindelningar som användes i kartläggningen från 2016. De utgörs av 

sammanslagna Nyckelområden (NYKO 6), till exempel Surte, Nödinge och Älvängen. Detaljområden 
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skapades samtidigt för att bryta ner Nödinge och Älvängen i tre respektive delar. Dessa skapades på 1980-

talet, för att följa dåvarande rektorsområden. Kommunens utbildningsnämnd har dock under 2022 

beslutat om nya placeringsområden för skolor och förskolor, vilka inte längre följer de tidigare 

områdesindelningarna. 

RegSO (Regionala StatistikOmråden) är en ny sorts områdesindelning framarbetad av SCB. Dessa togs 

fram för att kunna undersöka och följa frågor om socioekonomi och segregation över tid (SCB), men som 

numera används brett av SCB, regioner, universitet, kommuner och statliga myndigheter för att belysa 

statistik inom många områden. RegSO-indelningen syftar på samma sätt som detaljområdesindelningen att 

bryta ner statistiken för bland annat Nödinge och Älvängen i mindre geografiska delar, för att kunna 

belysa likheter och skillnader. 

Valdistrikt är en geografisk indelning som bestämmer var röstberättigade personer röstar. I regel består de 

av 1 000–2 000 invånare. De är skapade på förslag från kommunfullmäktige och fastställs av Länsstyrelsen. 

(Valmyndigheten 2022). Dessa kommer i kartläggningen enbart användas till valresultatet. 

I denna kartläggning kommer resultatet presenteras på kommunnivå, RegSOnivå och undantagsvis på 

delområdesnivå (medellivslängd) och valdistrikt (valdeltagande). Den gamla del- och 

detaljområdesindelningen behövs inte längre inom kommunens arbete och kommer därför inte användas i 

denna kartläggning. Viktigt att ha i åtanke gällande denna kartläggning är att den inte är helt jämförbar 

med kartläggningen som gjordes 2016 eftersom den geografiska områdesindelningen skiljer sig åt. För att 

tillvarata jämförelse/uppföljning, redovisar denna kartläggning statistik över tid, 2016–2021. 

Tvillingkommuner 
För att ytterligare kunna beskriva situationen i Ale sätts resultaten i relation till andra kommuner, Västra 

Götalandsregionen samt riket i stort. Det blir då tydligare att se om resultatet för Ale är allmänna trender – 

eller om Ales resultat sticker ut.  

För att jämförelsen ska bli så rättvis som möjligt valdes kommuner som har liknande socioekonomiska 

och geografiska förutsättningar som Ale. I Göteborgsregionen blev dessa Stenungssund och Kungälv. För 

att jämföra Ale med en annan del av landet kompletteras dessa med Eslöv i Stormalmö. Dessa kommuner 

har liknande stor andel utpendling till storstäder, befolkningsstorlek och tillväxt, utbildningsnivå, 

försörjningskvot med mera. Genom att Kungälv och Stenungssund ligger i Västra Götalandsregionen är 

tillgången till statistik större via gemensamma statistikdatabaser, medan det inte går att jämföra alla 

indikatorer med Eslöv. 

Så här läser du kartläggningen 
Kartläggningen är uppdelad i olika ämnesområden så som exempelvis ”Socioekonomi och 

arbetsmarknad”. Resultatet presenteras i diagram, tabeller och i löpande text under respektive 

kartläggningsområde. Många områden hör dock ihop och helheten vägs därför samman i sista kapitlet. 

Nedan presenteras statistikresultaten under respektive kartläggningsområde. 
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Område 1: Demografi 
Avsnittet belyser statistik kring åldersfördelning, kön och utrikesfödd/svenskfödd. 

Ale har högre andel yngre och personer i familjebildande åldrar jämfört med riket (2021). Det är 

representativt för en pendlingskommun nära storstad, som Ale kommun är, där fler pendlar ut än in till 

kommunen. 

Diagram 1. Åldersfördelning i Ale kommun och riket 

 

Ale kommun har en lägre medelålder än tvillingkommunerna, VGR och riket. 

Diagram 2. Medelålder 2021 i Ale, tvillingkommuner, Västra Götalandsregionen samt riket 

 

Källa: SCB, omarbetad av Ale kommun. 

Befolkningsutveckling och prognos  
Diagram 3 illustrerar faktisk befolkningsutveckling i Ale kommun 2011–2021 och befolkningsprognos 

2022-2033 i antal invånare. Kommunen väntar sig en försiktig ökning de närmsta åren för att sedan öka 

mer från 2027 och framåt. Detta är relaterat till att det är då som större byggnationer är planerade och 

historiskt brukar befolkningsökningen höra ihop med nybyggnation av bostäder i Ale kommun. Det krävs 

dock alltid försiktighet kring planerad nybyggnation och folkökning då detaljplaner kan skjutas 
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fram/ändras eller att projektet, dvs byggnation, skjuts på framtiden på grund av vikande konjunktur eller 

att faktorer i omvärlden påverkar prognosen på andra sätt. 

Diagram 3. Befolkningsutveckling, faktisk och enligt prognos 

 

Källa: Ale kommun, befolkningsprognos 2022 

Flyttmönster 
Angående flyttmönster i kommunen framgår att den kraftiga folkökningen som har skett under en längre 

tid har börjat avta sedan 2018, vilket framför allt är relaterat till att färre bostäder har byggts i kommunen, 

men även en ökad utflyttning i vissa åldersgrupper. Barnfamiljer flyttar in till kommunen, där åldrarna 0–

12 år och 30–39 år har ett positivt flyttnetto. Det är också så det ser ut framgent i befolkningsprognosen, 

främst framåt 2026 när större nybyggnationer är planerade. Negativt flyttnetto står åldrarna 19–29 år och 

40–59 åringar för. 

Det är vanligast att flytta in till Ale från andra kommuner inom Västra Götalandsregionen. Att flytta inom 

kommunen och inom länsgräns är också vanligaste trenden även i riket. De flesta kommer från Göteborg, 

därefter kommer Partille/Mölndal. Kungälv är den vanligaste kommunen som Alebor flyttar till, därefter 

Stenungssund.  

Hur in- och utflyttning till kommunen och omflyttningen inom kommunen ser ut kommer att fördjupas 

framåt inför befolkningsprognos 2023.   
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Diagram 4. Relationen mellan inflytt och utflytt 2000–2021 

 

Källa: SCB, omarbetad av Ale kommun. 

Försörjningskvot   

Försörjningskvot är ett mått på hur stor andelen yrkesverksamma är i förhållande till barn och äldre. Ju 

större försörjningskvoten är desto färre yrkesverksamma finns i relation till de som behöver omsorg - 

desto färre ska försörja fler.   

Ales försörjningskvot (78,1) är jämförbar med riket i stort (76,6). I förhållande till tvillingkommunerna är 

Eslöv (79,1) närmast Ale medan Stenungssund (82,4) har högst. Ale (30,7) har en lägre försörjningskvot 

för äldre än både riket (35,5) och tvillingkommunerna, där den största skillnaden finns gentemot 

Stenungsund (36,6). Delen yngre i Ale (47) ligger högre än rikets nivåer (41,1), samtidigt som den liknar 

tvillingkommunerna, speciellt Eslöv (46,5) och Stenungsund (46). På grund av en åldrande befolkning spås 

försörjningskvoten öka över tid, men försörjningskvoten kan påverkas lokalt av inflyttning av till exempel 

barnfamiljer eller förändrat födelsetal.  

Diagram 5. Försörjningskvot för yngre (0-19 år), äldre (65+) och totala försörjningskvot år 2020. 

  
Källa: SCB, omarbetad av Ale kommun. 
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Utrikesfödd/inrikesfödd 
Ale kommuner har högre andel utrikesfödda än Kungälv och Stenungssund, men lägre andel än Eslöv, 

VGR och riket. 

Diagram 6. Andel inrikes- och utrikesfödda 2021 

 

Källa: SCB, omarbetad av Ale kommun. 
 

Diagram 7. Befolkningens födelseregion per RegSO 

 

Källa: SCB, omarbetad av Ale kommun. 
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Område 2: Boende och närmiljö 
Hur befolkningen bor och lever är en viktig del av en mer socialt hållbar utveckling. Det handlar både om 

boendet i sig och den direkta omgivningen. Det sociala hållbarhetsperspektivet av dessa frågor handlar om 

förutsättningarna för allas tillgång till en boendesituation som främjar trygghet och gemenskap, deltagande 

i samhället och sunda levnadsvanor. En aspekt av boendet som också påverkar hur man mår är vad som 

händer när man kliver ut genom ytterdörren. (Region Skåne 2016).  

Ett bra boende är en av människors mest grundläggande behov. Det är därifrån vardagen utgår ifrån och 

möjliggör vila samt en meningsfull fritid. Ur ett folkhälsoperspektiv är ett fullgott boende till överkomlig 

ekonomisk kostnad en viktig aspekt. För att se till boendesituationen i Ale undersöks tillgång på bostäder, 

trångboddhet och akut hemlöshet. Vidare är det intressant att undersöka hur fördelningen ser ut gällande 

upplåtelseform. 

Upplåtelseform   
Det finns paralleller mellan vilken upplåtelseform personer bor i och socioekonomisk position. Ägda 

boenden kräver högre köpkraft. Generellt sett är hyresrätter därför en vanligare boendeform bland 

personer med sämre socioekonomiska förutsättningar. Då inkomstnivå hänger ihop med utbildningsnivå 

och arbetsmarknadsställning, blir kopplingen mellan socioekonomi och hur människor bor betydande. 

Koncentrationen av upplåtelseformer i olika bostadsområden kan vara en bidragande faktor till hur den 

socioekonomiska fördelningen i en kommun ser ut och utvecklas över tid (Delmos 2021). 

Diagram 8. Fördelningen av upplåtelseformer per RegSO. 

 

 Källa: SCB, omarbetad av Ale kommun. 

 
Det finns en stor spridning mellan Ales områden rörande andel personer i olika upplåtelseformer. Till viss 

del kan detta förklaras med karaktären på de olika områdena. I ett mer landsbygdspräglat område är det 

naturligt att den huvudsakliga bebyggelsen utgörs av äganderätter (småhus och radhus). Starrkärr-Kilanda-

Ryd och Alvhem-Hålanda är bra exempel på detta, där äganderätter utgör över 90%. Flerfamiljshus är 

vanligare förekommande i tätortsbebyggelse men det är inom och mellan tätorterna det finns påtagliga 

skillnader. Bohus, Nol, Centrala Nödinge, Surte och Centrala Älvängen har en betydande andel hushåll 

som bor i flerfamiljshus. Upplåtelseformerna på bostäderna skiljer sig dock åt, där Bohus, Surte och 

Centrala Älvängen har en större andel bostadsrätter än hyresrätter. I Centrala Nödinge utgörs i stället 

majoriteten av boendeformerna av hyresrätter, där de andra upplåtelseformerna utgör strax under 30%. I 

Södra Älvängen förekommer inte hyresrätter alls.  
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Inom Nödinge finns skillnader mellan områden. Östra Nödinge består till 99% av äganderätter, medan 

äganderätter endast utgör 28% i Centrala Nödinge. I Älvängen finns också skillnader i upplåtelseformer, 

om än inte lika stor. I Centrala Älvängen bor strax över hälften av hushållen i hyresrätter och 

bostadsrätter, med en betoning på bostadsrätter. I Norra Älvängen är hyresrätter den vanligare 

upplåtelseformen bland flerfamiljshus, men äganderätt utgör majoriteten. I Södra Älvängen finns i stället 

inga hyresrätter, och ca 30% bor i bostadsrätter.  

Hushållstyper 
Utöver upplåtelseform så kan boendesammansättningen se olika ut, det vill säga ensamstående, 

samboende, med eller utan barn. Antalet boende per hushåll i Sverige sjönk successivt under större delen 

av 1900-talet, delvis beroende på en ändrad åldersfördelning, med allt fler äldre i befolkningen. Vid 1945 

års bostadsräkning uppgick antalet boende per hushåll till 3,2 personer. År 1990 var siffran nere i 2,1 

personer per hushåll. Men därefter har utvecklingen mot allt mindre hushåll upphört och nu är det i 

genomsnitt 2,2 personer per hushåll i Sverige. Hushållsbildningen beror på en mängd faktorer, varav 

befolkningens ålderssammansättning är en viktig faktor (Boverket). Ale har flest sammanboende med barn 

vilket är rimligt då många barnfamiljer har flyttat in till kommunen under en tioårsperiod. Detta går även 

ihop med den totalt sett låga försörjningskvoten som finns i Ale tillsammans med låg medelålder.  

Diagram 9. Hushållstyper i Ale, tvillingkommuner, Västra Götalandsregionen samt riket år 2021. 

 

Källa: SCB, omarbetad av Ale kommun. 
 

Bostadsbyggande 
Det råder en obalans på bostadsmarknaden i en majoritet av Sveriges kommuner (Boverket 2022). 

Bostadsbristen har olika effekter, bland annat att unga inte kommer in på bostadsmarknaden, att det är 

svårt för samboende par att gå skilda vägar och att människor inte kan flytta till ett nytt jobb eller 

utbildning. Flera bor också kvar i en bostad som inte längre är ändamålsenlig för familjesituationen, vilket 

leder till trångboddhet. Att ha ett adekvat boende är en faktor som har stor påverkan på hälsan. Vissa 

grupper har enligt Boverket (2022) generellt svårare att kunna tillgodose sitt bostadsbehov. Dessa är unga, 

studenter, nyanlända, men även personer med funktionsvariationer och äldre som önskar byta bostad. 

Ale är inget undantag när det kommer till bostadsbrist och detsamma gäller tvillingkommunerna. Samtliga 

kommuner rapporterar en bostadsmarknad i obalans, där efterfrågan överstiger utbudet (Boverket 

2022).     

Kommunen har som mål att öka sin befolkning med minst 1,5% per år. För att nå detta mål krävs det en 

regelbunden byggnation av nya bostäder. Under 2021 ökade Ale kommun med 0,88 procent och väntas 

enligt prognos bli lägre 2022. Planerat bostadsbyggande redovisar en möjlig utbyggnadsvolym om totalt 

920 bostäder under planeringsperioden 2022-2026. Detta innebär en möjlig utbyggnad om cirka 180 
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bostäder per år i snitt om inflyttning sker i utsatt tid. Byggnadstakten planeras att öka från 2027 och 

framåt.  

Det är framför allt Nödinge och Älvängen som har större detaljplaner. För närvarande pågår arbete med 

att ta fram en fördjupad översiktsplan för Älvängen. Fördjupningen kommer framför allt att undersöka 

var det är lämpligt att förtäta respektive komplettera bebyggelsen, vilken typ av bebyggelse som bedöms 

vara lämplig (flerbostadshus, småhus/radhus) i vilka lägen. 

I Nödinge pågår arbete med två större detaljplaner. I Nödinge Centrum medger detaljplanen uppförande 

av centrumverksamhet, kontor, bostäder och parkering, fördelat på nio kvarter, centralt i Nödinge. Totalt 

möjliggörs ca 600 - 700 nya bostäder och ca 1300 p-platser inom två parkeringshus. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i juni 2022 att godkänna planförslaget och överlämna det till 

kommunfullmäktige för beslut om antagande. I Backa-Stenkil möjliggör förslaget utbyggnad av Nödinge 

tätort söderut och bedöms kunna innefatta ca 600 nya bostäder, både friliggande och sammanbyggda 

småhus och flerbostadshus. Även förskola med plats för 180 förskoleelever. Förslaget har varit ute på 

granskning och ärendet ska sedan vidare till antagande. 

I förslag till ny socialtjänstlagen finns ett avsnitt som benämns ”Övergripande planering”. Det innefattar 

både planering av insatser inom socialtjänsten, men även att plan- och bygglagen (PBL) föreslås 

kompletteras med de sociala aspekterna i planläggningen och att det i PBL regleras att översiktsplanen ska 

ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den sociala miljön. Med sociala aspekter avses; 

trygghet, delaktighet, inkludering, segregation, brottslighet, missbruk, trångboddhet, hemlöshet och 

bostadsbrist. Med den sociala miljön avses; hur bostadsmiljöer utformas, vilka grupper som har tillgång till 

gemensamma ytor och träffpunkter, var offentlig service lokaliseras. Om lagförändringarna träder i kraft, 

är den sociala kartläggningen ett bra underlag inför kommande arbete med samhällsplaneringen. 

Trångboddhet  

Att leva trångbott kan vara ett hinder för människors vardag. Forskning visar att det försvårar vila, 

hushållsmedlemmars privatliv och barns skolgång (Grander & Sandberg 2021). Trångboddheten har ökat 

över tid i Sverige. Trångboddhet är generellt sett vanligare i olika grupper, där till exempel utrikesfödda 

och personer i en mer socioekonomiskt utsatt position i högre utsträckning är trångbodda. 

(Folkhälsomyndigheten 2021b, SCB 2021).   

Trångboddhet kan mätas på olika sätt, men vanligast är genomsnittlig bostadsarea/person. Bostadsarea 

per kvadratmeter skiljer sig mellan kommunens områden. Två områden med närhet till pendlingsstation 

som har hög genomsnittlig bostadsarea är Östra Nödinge (45) och Norra Älvängen (43). Centrala 

Nödinge ligger också med närhet till pendlingsstation, men har lägst bostadsarea (35). 



 

15 
 

Diagram 10. Genomsnittlig bostadsarea, kvm/person, per RegSO 2019 

 

Källa: SCB, omarbetad av Ale kommun. 
 

Akut hemlöshet  

Att säkerställa att man har någonstans att bo är i de flesta fall upp till individen. Det kan dock hända att 

individer inte lyckas skaffa ett boende på egen hand. Det kan handla om sociala problem som försvårar 

situationen, till exempel missbruk och psykisk ohälsa, men även att man behöver fly våld i hemmet. Som 

en sista utväg kan socialtjänsten bistå personer och familjer med akut tak över huvudet för kortare 

perioder (Ale kommun 2020). Att inte ha ett adekvat boende är negativt för hälsan och påverkar alla 

aspekter av livet. Saknas grundtryggheten som ett stabilt hem erbjuder kan det till exempel försvåra 

skolgången.   

Antalet beslut om insatser vid akut hemlöshet har markant ökat 2016-2020. Siffrorna redovisas i form av 
antal beslut och inte unika fall. Det innebär att enskilda personer/familjer kan återaktualiseras för insatser 
under samma år, vilket gör det svårt att avgöra om ökningen beror på fler beslut/individ eller om det är en 
faktisk ökning av hemlöshet. Antalet beslut var lägre under 2021, men det är för tidigt att säga om det är ett 
trendbrott.  
 



 

16 
 

Diagram 11. Antal beslut om insatser vid akut hemlöshet mellan 2016-2021 

 

Källa: Verksamhetsdata.  
 

Bredbandstillgång 

Samhället är i hög grad digitaliserat och tillgången till internet är en viktig del för att kunna delta socialt, 

demokratiskt, arbeta på distans och ha tillgång till samhällsfunktioner. Distansundervisningen under covid-

19-pandemin har också visat hur tillgången till internet är viktigt för att kunna få en bra utbildning. 

I kommunen som helhet har drygt 97% av invånarna tillgång till en snabbare uppkoppling (1 Gbit/s) år 

2021. Sett till skillnaderna mellan tätort och landsbygd är tillgången i det närmaste absolut i tätorterna 

(99,1%), medan den, samma år, är lägre på landsbygden (86,4%). Utbyggnaden av snabba uppkopplingar 

på landsbygden har dock ökat snabbt, där den 2019 endast var 65,7%. (Kolada 2021). I Ales senaste 

översiktsplan har uppkopplingens blinda fläckar berörts och det konstateras att läget behöver analyseras 

vidare (Ale kommun 2021).  

Buller, luftföroreningar och grönytor 
Luft- och bullerföroreningar från transportsektorn orsakar olika hälsoproblem, där vägtransporter och 

dieselfordon står bakom en särskilt stor del. I Ale kommun är orterna Surte, Bohus, Nödinge, Nol, 

Alafors, Älvängen och Alvhem särskilt påverkade av luft- och bullerföroreningar från framför allt E45an 

samt Norge/Vänerbanan (tåg). I kommunen finns även lokala föroreningar bundna till specifika 

verksamheter. Luft- och bullerföroreningar är större ju närmare utsläppskällan människor befinner sig. 

Utbyggnaden av bullerskärmar skiljer sig åt mellan orter och även inom samma ort. Områden som 

befinner sig långt ifrån källan avseende luft- och bullerstörning bedöms inte påverkas i någon större 

utsträckning.   

Naturen är viktig för rekreation, folkhälsa och biologisk mångfald och är tillgänglig för alla. En välplanerad 

grönstruktur är nödvändig för att exempelvis omhänderta framtida ökade regnmängder, möjliggöra 

spridningscentra för djur och växter, och bidra till en god folkhälsa.  

Område 3: Socioekonomi och arbetsmarknad 
Socioekonomi är ett sätt att dela in befolkningen i olika grupperingar för att studera samhällsförhållanden 

och utgår bland annat från inkomst, utbildningsnivå och levnadsstandard. 

Utbildningsnivå 
Det finns en tydlig koppling mellan uppnådd utbildningsnivå och människors livsvillkor och hälsa i 

befolkningen i alla åldrar. Personer med längre utbildning har generellt bättre hälsa och livsvillkor än 

personer med kortare utbildning. Skillnader mellan utbildningsgrupperna har i flera avseenden ökat. 
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Exempelvis har de relativa utbildningsmässiga skillnaderna i förtida dödlighet ökat sedan början av 1990-

talet enligt Folkhälsomyndighets rapport ” Utbildningsnivå och hälsa – hur hänger de ihop?”. Av SCB:s 

rapport ”Efter 60. En beskrivning av äldre i Sverige” framgår att finns ett tydligt samband mellan 

utbildningsnivå och äldres allmänna hälsa.  

Av diagrammen nedan framgår att andelen med eftergymnasial utbildning ökar generellt och den har ökat 

ungefär lika mycket i Ale kommun som i tvillingkommunerna, VGR och riket. Utbildningsnivån skiljer sig 

mellan kommunens områden där centrala Nödinge har lägst andel med eftergymnasial utbildning. Andelen 

med eftergymnasial utbildning är generellt högre bland inrikesfödda än bland utrikesfödda. Av diagram 14 

och 15 framgår att den eftergymnasiala utbildningen ökat mer bland utrikesfödda än inrikesfödda i 

centrala och södra Älvängen. I Nödinge har utbildningsnivån bara ökat minimalt och i östra Nödinge har 

utbildningsnivån bland utrikesfödda sjunkit under perioden. 

Kommunen har haft en hög inflyttning sedan 2016, främst barnfamiljer från Göteborg. Om 

förändringarna i utbildningsnivå är relaterade till befintlig befolkning eller till inflyttning går inte att fastslå 

utan djupare analys. 

Diagram 12. Fördelning gällande utbildningsnivå 2021. 

 
Källa: SCB, omarbetad av Ale kommun. 
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Diagram 13. Fördelning av utbildningsnivå per RegSO 2021 

 
Källa: SCB, omarbetad av Ale kommun. 

 

Diagram 14. Utveckling av eftergymnasial utbildning bland utrikesfödda 

 

Källa: SCB, omarbetad av Ale kommun. 
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Diagram 15. Utveckling av eftergymnasial utbildning bland inrikesfödda. 

 

Källa: SCB, omarbetad av Ale kommun. 

 

Ekonomiska förutsättningar  
De ekonomiska förutsättningarna sätter ramarna för livet och påverkar hälsan. En lägre ekonomisk 

standard har visat sig hänga samman med en sämre hälsa.   

Disponibel inkomst avser de pengar man har att röra sig med efter skatt och bidrag. Konsumtionsenhet 

tar hänsyn till hushållets sammansättning i form av sammanboende, ensamstående, med eller utan barn. 

Den disponibla medianinkomsten skiljer sig mellan kommunens områden, där störst skillnad återfinns i 

östra Nödinge där årsinkomsten är 100 000 kr mer än i centrala Nödinge (341 352 kr och 239 912) 

Diagram 16. Disponibel medianinkomst i åldrarna 20-64 år i Ale 2020 (årsinkomst) 

 

Källa: SCB, omarbetad av Ale kommun. 
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Låg ekonomisk standard är ett internationellt mått för att beskriva människor i risk för fattigdom. Måttet 

anger andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av 

medianvärdet för riket (utgår ifrån disponibel medianinkomst per konsumtionsenhet). Låg ekonomisk 

standard ska inte förväxlas med låg inkomststandard, som i stället är ett absolut mått för att visa när 

familjens inkomster är lägre än de nödvändiga utgifterna. 

Eslöv (och generellt hela Skåneregionen) har en högre ekonomisk utsatthet och även arbetslöshet än 

kommunerna i Västra Götalandsregionen. Ale kommun har en högre andel med låg ekonomisk standard 

jämfört med Kungälv och Stenungsund, men lägre än regionen som helhet.  

Det har skett en liten ökning av andelen med låg ekonomisk standard i åldersgruppen 0–19 år mellan 

2016-2020 i Ale kommun, men andelen ligger fortfarande lägre än VGR och riket. Bland den äldre 

befolkningen i Ale (65+), har andelen med låg ekonomisk standard sjunkit under tidsperioden. Detta är 

även en trend i hela riket och VGR. 

Diagram 17. Andel av befolkningen i hög respektive låg ekonomisk standard 

 

Källa: SCB, omarbetad av Ale kommun. 

 
Av diagram 18 framgår att andelarna skiljer sig mellan kommunens områden. 
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Diagram 18. Andel av befolkningen med hög respektive låg ekonomisk standard per RegSO 

 

Källa: SCB, omarbetad av Ale kommun. 
 

Centrala Nödinge, som redan har en hög andel med låg ekonomisk standard, har dessutom haft en ökning, 
från 20 procent 2016 till 22 procent 2020. Östra Nödinge och Södra Älvängen som har lägst andel med låg 
ekonomisk standard har legat relativt stabilt mellan 2016-2020 (runt 4 procent). 
 
Diagram 19. Utveckling av låg ekonomisk standard över tid 2016-2020 i per högsta och lägsta RegSO 

 

Källa: SCB, omarbetad av Ale kommun. 
 

Även andel barn 0-19 år i familjer med låg ekonomisk standard skiljer sig mellan kommunens områden. 

Centrala Nödinge ligger på en hög nivå och har dessutom ökat ännu mer över tid. I centrala Nödinge lever 

31 % av barnen i åldern 0-19 år i familjer med låg ekonomisk standard, dvs. i risk för fattigdom. Det har 

skett en oroväckande ökning i Skepplanda, Bohus och Nol. Centrala Älvängen, Södra Älvängen och Östra 

Nödinge har de lägsta nivåerna av låg ekonomisk standard i kommunen och i centrala Älvängen har det 

skett en minskning över tid. 



 

22 
 

Diagram 20. Andel barn 0-19 år i familjer med låg ekonomisk standard 

 

Källa: SCB, omarbetad av Ale kommun. 
 

Socioekonomiskt index 
Delegationen mot segregation (Delmos) har tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB) på 
regeringens uppdrag tagit fram ett rikstäckande socioekonomiskt index, som visar hur olika 
bostadsområden förhåller sig till varandra avseende socioekonomisk status. De två myndigheterna har, 
utifrån detta index, definierat fem olika typer av områden: från områden med mycket stora 
socioekonomiska utmaningar till områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. 
 
Indexet är en sammanvägning av följande tre indikatorer:  

• Låg ekonomisk standard 

• Andel med förgymnasial utbildning 

• Långvarigt ekonomiskt bistånd (10 månader)/arbetslösa längre än sex månader 
  

Diagram 21. Socioekonomiskt index 2020 per RegSO. 

 
Källa: SCB, omarbetad av Ale kommun. 
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Sett till spridningen bland Ales RegSO:n så finns skillnader avseende socioekonomiska förutsättningar. 

Det högsta och det lägsta värdet har centrala Nödinge på 16,6 indexenheter, respektive södra Älvängens 

indexenheter på 4,2. Det är en skillnad på 12,4 indexenheter.  

Grunden för det socioekonomiska indexet i centrala Nödinge på 16,6 utgörs av att andelen i området med 

låg ekonomisk standard är 22,4 %, andel personer med förgymnasial utbildning är 20,8 % och andel 

personer som har haft ekonomiskt bistånd längre än tio månader och eller har varit arbetslösa längre än 

sex månader är 6,7 %.  

Sett till tätorten Nödinge, där det högsta indexet tillhör centrala Nödinge och det näst lägsta återfinns i 

östra Nödinge (4,3). Även södra Nödinge ligger också relativt lågt på indexet med sina 6,1. Om man 

jämför centrala Nödinge med det RegSO som har näst högsta index, Nol med sina 9,1, är skillnaden 7,5 

indexenheter. Det finns en mindre skillnad mellan landsbygdsområdena Alvhem-Hålanda och Starrkärr-

Kilanda-Ryd då de har 8,1 och 6,8 indexenheter respektive.  

En majoritet av områdena har ett index på mellan 6,1 och 8,2. Det tyder på att flera av områdena har 

liknande socioekonomiska förutsättningar, som varken tillhör områden med höga eller låga indexenheter.  

Diagram 22. Socioekonomiskt index 2016-2020 per RegSO med störst ökning alternativt minskning. 

 
  
Källa: SCB, omarbetad av Ale kommun..  
 
Sett över tid är indexet relativt stabilt. En majoritet, 8 av 13 RegSO, går mot lägre index. Två områden har 

fått ett nämnvärt lägre index: Starrkärr-Kilanda-Ryd och centrala Älvängen. Starrkärr-Kilanda-Ryd har 

minskat med 1,2, och centrala Älvängen med 0,8 indexenheter mellan 2016-2020. Det socioekonomiska 

indexet har ökat nämnvärt i endast två RegSO:n, båda i Nödinge. Centrala Nödinge har ökat med 1,1 

indexenheter medan södra Nödinge ökat med 1,7 indexenheter.  

Den största ökningen skedde mellan 2019-2020, där södra Nödinge ökade med 1,2 indexenheter samtidigt 

som centrala Nödinge ökade med 1 indexenhet. Det är två RegSO:n med skilda socioekonomiska 

förutsättningar i grund och botten, där centrala Nödinge ökade från en redan hög nivå medan södra 

Nödinge ökar från en låg nivå. En möjlig faktor är de ekonomiska påfrestningarna som covid 19 

pandemin orsakade, även om den i så fall inte påverkat i lika hög grad i alla områden. Andra framtida 

ekonomiska kriser kan höja ett områdes socioekonomiska index. Sverige befinner sig i en lågkonjunktur, 

samtidigt som kriget i Ukraina påverkar samhällsekonomin, vilket framhåller vikten av att följa måttet över 

tid. 
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Ekonomiskt bistånd  
Ekonomiskt bistånd är det yttersta skyddsnätet som finns för att se till att alla invånare klarar sig 

ekonomiskt och är tänkt att vara en kortsiktig lösning på individers och hushållens försörjningsproblem. 

De vanligaste orsakerna till behov av försörjningsstöd är ohälsa, arbetslöshet och social problematik 

(Socialstyrelsen 2021).   

Svåra ekonomiska situationer, speciellt långvariga, för barn har visat sig vara kopplat till en sämre hälsa i 

vuxen ålder (Folkhälsomyndigheten 2022a). Att växa upp under tuffa ekonomiska förhållanden har också 

visat sig påverka barns sociala utanförskap och stressnivåer. En bristande förmåga till självförsörjning har 

en tendens att ärvas (Holm & Ericsson 2020). Antalet barn i hushåll som får ekonomiskt bistånd har 

minskat under de senaste 30 åren i riket.  

Nedan redovisas hur stor andel av kommunernas befolkning som varit aktuella för ekonomiskt bistånd 

någon gång under året. Det inkluderar både vuxna och barn. I ett jämförande perspektiv kan konstateras 

att andelen varit stabilt i alla kommuner över tid. Eslöv har en större andel än i Ale, Kungälv och 

Stenungssund, vilka i sin tur ligger mycket jämnt. 

Diagram 23. Utveckling av andel av totalbefolkningen som någon gång under året varit aktuella för att motta ekonomiskt bistånd. 

 

Källa: Socialstyrelsen, Kolada.  
 

Diagram 24. Utveckling av andel av befolkningen 0-17 år som ingår i familjer som mottar ekonomiskt bistånd 

 

Källa: Socialstyrelsen, Kolada.  
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Arbetslöshet och sysselsättning 
Arbetslöshet kan vara en svår sits att befinna sig i. Det innebär ofta en lägre ekonomisk standard och kan 

innebära ekonomisk stress. Det finns olika sätt att mäta detta område på, där sysselsättning åskådliggör 

hur många som är i sysselsättning. Arbetslöshet på kommunnivå finns via arbetsförmedlingens statistik 

och är registerdata för hur många som är inskrivna på arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens statistik 

skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte 

redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.  

Diagram 25 visar att andelen förvärvsarbetande tidigare har ökat men har sedan 2018 börjat minska, vilket 

är en trend i hela riket. År 2021 ökade dock andelen förvärvsarbetande igen i både riket och Ale kommun. 

Från 2021 används dock ett nytt mått på förvärvsarbetande som kallas ”BAS”. Då detta är nytt mått finns 

i nuläget bara preliminära siffror. 

Av diagram 26 framgår att arbetslösheten fortsätter att vara låg i Ale kommun. 

Diagram 25. Utveckling av andel förvärvsarbetande 20-64 år. 

 

Källa: SCB, omarbetad av Ale kommun. 
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Diagram 26. Andel inskrivna arbetslösa i åldrarna 16-64 år 2021. 

 

Källa: Arbetsförmedlingens statistikdatabas. 
 

Område 4: Trygghet och tillit 

Upplevd trygghet  
Känslan av att vara trygg är en subjektiv upplevelse om rädsla för att bli utsatt för våld eller brott. Den kan 

bero på många olika saker, till exempel var man bor, ens kön, ålder och tidigare upplevelser. Att känna sig 

trygg är kopplat till en bättre hälsa och är en viktig del av den sociala sammanhållningen.  

För att få en bild av den upplevda tryggheten hade alebornas egen bild behövts undersökas. På grund av 

kartläggningens statistiska upplägg samt bortfallet av Västra Götalandsregionens folkhälsoenkät Hälsa på 

lika villkor, som inkluderade frågor om upplevd trygghet, har en sådan undersökning inte utförts. Därför 

presenteras tillgänglig brottsstatistik samt polisens bedömning av den fysiska miljön, vilket kan ge en bild 

på trygghetssituationen i kommunen.  

Otrygghet utomhus  
Hur människor uppfattar sin närmaste miljö, sitt bostadsområde, spelar en stor roll för ens vardagsliv. Ett 

bostadsområde som präglas av trygghet och tillit främjar den mellanmänskliga tilliten och motverkar social 

oro (Region Skåne 2016).  Denna i sig positiva aspekten främjar i sin tur ett tryggt och välfungerande 

närsamhälle.    

Upplevelsen av trygghet skiljer sig åt mellan grupper. Ett tydligt exempel på det är benägenheten att gå ut 

själv efter mörkrets intrång. Kvinnor avstår i större utsträckning från att befinna sig utomhus på kvällar 

och nätter än vad män gör, enligt nationella trygghetsundersökningen 2021. Det kan vara grundat i oro för 

överfall eller andra brott.  

Följande platser sticker återkommande ut i polisens lägesbildarbete. Det är inte så stora förändringar från 

2016, utan handlar fortfarande om platser där det rör sig många människor och mörka platser, exempelvis 

runt resecentrum i kommunens områden. När det handlar om brottslighet och otrygga platser är Ale 

kommuns geografiska läge nära Göteborg även viktigt att lyfta fram. Det brottsförebyggande arbetet 

behöver därmed ske gränsöverskridande. 
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Älvängen 
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Nödinge 

 

Bohus 
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Surte 

 

Brottsstatistik  
Statistik över brottslighet indikerar hur visa delar av tryggheten ser ut i Ale. Det som presenteras nedan är 

huvudsakligen anmälda brott. Det finns dock ett mörkertal eftersom långt ifrån alla brott anmäls. På grund 

av ett litet antal kan statistiken variera från år till år. Om antal brott är få kan den procentuella ökningen 

variera stort beroende på att ett litet antal brott tillkommer eller faller bort. Hur stor del av brottsligheten 

som syns i statistiken beror också på det polisiära arbetet. Brottsstatistiken ska därför ses som en 

fingervisning – inte en direkt spegling av hur kriminaliteten ter sig i verkligheten.  

Statistiken är i huvudsak redovisad i form av anmälningar per 100 000 invånare. Det betyder att antal 

anmälningar har satts i relation till befolkningen. Eftersom Ale kommun har mycket lägre invånarantal, är 

det faktiska antalet anmälningar per år betydligt lägre. Dock är det hjälpsamt att räkna ut det på så sätt för 

att kunna jämföra utvecklingen mellan kommuner. 

Sett till utvecklingen över tid varierar de anmälda brotten, från att minska mellan 2016-2019 för att sedan 

öka mellan 2020-2021. Siffrorna bör dock tolkas med försiktighet då de inte behöver spegla att den 

verkliga brottsligheten har ökat. Förtroendet för polis och rättsväsende påverkar också 

anmälningsbenägenheten, dvs. om allt fler vågar anmäla de brott de utsätts för, kan detta speglas i 

statistiken. I anmälda brott ingår många olika rubriceringar med skilda allvarlighetsgrader. Bedrägerier är 

en typ av brott som ingår, som har ökat över tid.  
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Diagram 27. Utveckling av totalt antal anmälda brott per 100 000 invånare mellan 2016-2021.   

 

Källa: Brå, omarbetad av Ale kommun..         
 

Antal anmälda rån i Ale har varit ojämnt över tid. 2018 sticker ut som ett år där antalet ökade för att sedan 

sjunka under 2019. Fåtal individer kan påverka statistiken. Jämfört med tvillingkommunerna i Västra 

Götaland är antal anmälda rån i Ale högre över tid, men lägre än i både Eslöv och i riket.     

Diagram 28. Utveckling av antal anmälda rån per 100 000 invånare mellan 2016-2021.   

 

Källa: Brå, omarbetad av Ale kommun.        
 

De flesta anmälningar av misshandel, där brottsoffret är flicka eller kvinna har skett inomhus och 
statistiken visar på en större variation över tid. Framför allt åren 2018 och 2020 sticker ut som år där det 
skett flertalet anmälningar, men som sjunkit både 2019 och 2021. Variationen över tid kan delvis förklaras 
med att det kan handla om större händelser där enskilda individer eller grupperingar hamnar i bråk, vilket 
resulterar i ett större antal anmälningar vid ett fåtal tillfällen. Fördelningen mellan våld inomhus och 
utomhus är mer jämnt fördelat för pojkar och män. Antal anmälningar av misshandel mot pojkar och män 
inomhus från 2016 sticker ut, då det ligger på en högre nivå än andra år.  
  
Både vad gäller anmälningar av misshandel mot flickor/kvinnor och pojkar/män ligger rikets nivåer högre 
än Ales, sett till anmälda brott per 100 000 invånare. Jämfört med riksnivån av anmälda fall av misshandel 
mot flickor och kvinnor inomhus syns inte samma utveckling som i Ale. På riksnivå är den relativt stabil 
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över tid, medan den varierat mer i Ale. Gällande anmälda fall av misshandel inomhus och utomhus mot 
pojkar och män följer Ale rikets nedåtgående trend över tid.  
 
Diagram 29. Antal anmälda fall av misshandel, inklusive grov, uppdelat på kön samt brottsplats (inomhus eller utomhus) i Ale mellan 2016-2021. 

 

Källa: Brå, omarbetad av Ale kommun. 

 
Diagrammet nedan visar antal anmälda fall av skadegörelse. Anmälningar av klotter har minskat över tid. 

Det skedde en viss ökning mellan 2016 och 2018, men sjönk kraftigt 2019. Antal skadegörelsebrott genom 

brand har legat relativt jämnt över tid, utöver en ökning mellan 2019-2020, men under 2021 återgick 

antalet till tidigare nivå. Det behöver dock inte spegla en allmän trend, utan skulle kunna bero på 

upprepade brott utförda av enskilda individer eller grupperingar.   

 
Diagram 30. Utveckling av antal anmälda skadegörelsebrott i Ale uppdelat på underrubriceringarna ”Genom brand” samt ”Genom klotter” i Ale  
mellan 2016-2021.  

 

Källa: Brå, omarbetad av Ale kommun. Skadegörelse genom brand inkluderar både brand mot motorfordon och övriga bränder.       

 

Narkotikabrott är så kallade upptäcktsbrott. Det innebär att det är brott som upptäcks i en högre grad om 
man letar efter dem. Antal per 100 000 invånare har varierat från år till år, men sett till 2016-2021 har det 
skett en ökning. Att det är ett upptäcktsbrott kan möjligtvis vara en del av förklaringen till att fler 
anmälningar sker. Samtidigt anmäls långt ifrån all brottslighet som rör narkotika då alla händelser inte kan 
knytas till en enskild misstänkt, så kallade förverkansbeslag. Det innebär att narkotikabrottsligheten inte 
syns i sin helhet i statistiken. Tillgänglighet till narkotika har ökat över tid, vilket delvis skulle kunna 
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relateras till narkotikahandel som bedrivs på sociala medier. Drogvaneundersökningen, som beskrivs i 
kartläggningens kapitel 6, visar en kompletterande bild avseende ungdomars inställning till narkotika. 
 
Diagram 31. Utveckling av antal anmälda narkotikabrott per 100 000 mellan 2016-2021.  

 

Källa: Brå, omarbetad av Ale kommun.. Narkotikabrott innefattar bland annat överlåtelse, innehav och framställning av narkotika. 

 
Trafikbrott är så kallade upptäcktsbrott, vilket innebär att det är ett brott som upptäcks i högre grad om 
man letar efter dem. Antalet trafikbrott tycks öka över tid med cirka 200 brott/per 100 000 invånare 
mellan 2016-2021. I jämförelse med tvillingkommunerna och riket ligger Ale på en lägre nivå avseende 
trafikbrott, trots ökningen. Det är framför allt Eslöv och Stenungsund som sticker ut med ett högre antal 
per 100 000 invånare.  
 
Diagram 32. Utveckling av antal anmälda trafikbrott per 100 000 invånare mellan 2016-2021. 

 

Källa: Brå, omarbetad av Ale kommun. Trafikbrott innefattar rubriceringar så som grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri och olovlig 
körning. 
 
I den förra kartläggningen lyftes en oroande ökning av förekomsten av grovt kvinnofridsbrott, men med 

uppdaterad statistik framgår att Ale följer rikets nedåtgående trend. På grund av det generellt sett låga 

antalet anmälda brott kan en ökning eller minskning på ett fåtal fall ge stora effekter procentuellt. Våld i 

nära relationer, som skulle kunna speglas i brottsstatistiken rörande grova kvinnofridsbrott, är komplexa 

fall samtidigt som mörkertalet är stort.  
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Våld i nära relationer 

Diagram 33. Totalt antal anmälda fall av grov kvinnofridskränkning per 100 000 invånare mellan 2016-2021. 

 

Källa: Brå, omarbetad av Ale kommun.        

På grund av mörkertalet angående våld i nära relationer presenteras statistik avseende orosanmälningar till 

socialtjänsten som ett komplement. Hur orosanmälningar rörande våld i nära relationer har benämnts har 

varierat över tid, från att tidigare har kallats ”kvinnofridsärende” till att övergå till den mer könsneutrala 

benämningen ”våld i nära relationer”. Statistiken redovisas inte könsuppdelat då siffrorna skulle vara för 

små. Under 2017 var antalet orosanmälningar för lågt för att redovisa. Antalet orosanmälningar är högre 

under 2018 och 2019, men lägre igen 2020 och 2021. Jämfört med 2016/2017 är antalet högre under 

2018-2021, vilket skulle kunna bero på fler antal fall, att människor är mer anmälningsbenägna eller ett 

annat arbetssätt. Under pandemiåret 2020 syns ingen ökning i statistiken, trots farhågor att våldet i 

hemmen skulle öka på grund av den sociala distanseringen och hemarbete. Det behöver dock inte betyda 

att våldet inte ökat, utan möjligtvis att det inte anmälts.  

Diagram 34. Utveckling av antal orosanmälningar rörande våld i nära relationer mellan 2016-2021. 

 

Källa: Verksamhetsdata.  

Nationellt sett redovisar Socialstyrelsens att antalet orosanmälningar avseende barn har ökat med 27 

procent sedan 2018. En förklaring till detta är enligt Socialstyrelsen att anmälningsbenägenheten över tid 

har fortsatt öka, vilket är positivt då det ökar möjligheten för socialtjänsten att tidigt hjälpa barn i behov av 

stöd. Samtidigt ser Socialstyrelsen att antalet anmälningar per barn ökar. Det visar att fler vuxna 

uppmärksammar barn i utsatthet, men det kan också tyda på att barn och familjer inte får det stöd de 

behöver, vilket kan leda till nya anmälningar och att barnets situation förvärras. Av Socialstyrelsens 

kartläggning framgår att var femte anmälan handlar om våld i nära relationer, men att även nya områden 
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och tendenser framträder i anmälningarna så som allt yngre barn i riskzon för kriminalitet, fler 

anmälningar om barn som har behov av stöd från andra aktörer än socialtjänsten, till exempel från barn 

och ungdomspsykiatrin (BUP) eller skolan, anmälningar om brottsliga handlingar och kränkningar som 

sker via sociala medier, anmälningar kommer in om flickor som utövar våld eller misshandlar andra flickor 

eller i vissa fall befinner sig i utkanten av gängmiljöer. Några uttrycker att orosanmälningar kring flickor 

verkar bli mer lik den som finns kring pojkar.  

Sett över tid syns en uppåtgående trend rörande andel barn som orosanmälts i Ale kommun. Generellt 

sker fler anmälningar för pojkar än flickor. Men hur detta ser ut djupare analyseras inom ramen för 

kommunens kvalitetsberättelse, där orosanmälningarna följs upp. 

Diagram 35. Andel av befolkningen 0-17 år som blivit föremål för orosanmälningar 2016-2021. 

 

Källa: Verksamhetsdata. Antalet unika personer som varit föremål för orosanmälning sätts i relation till det totala antalet av 

befolkningen i åldrarna 0–17 år. 

Område 5: Utbildning 
Barn och ungas förutsättningar för att leva ett gott liv med en god psykisk och fysisk hälsa och att ha 

makten att påverka sitt liv, formas redan under barn- och ungdomsåren. Att bli behörig till gymnasiet är 

för varje individ ett avgörande steg för framtiden. I skollagen anges att utbildningen ska främja alla barns 

och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också ta hänsyn till barns 

och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 

möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen (Skollagen 1 kap. 4 §). 

Ales barn har tillgång till 26 kommunala förskolor och fem förskolor som drivs av föräldrakooperativ eller 

enskild huvudman. Det finns också pedagogisk omsorg (familjedaghem) i både kommunal och enskild regi 

där cirka 30 barn är inskrivna.  

För elever i åldern 6-16 år finns 11 skolor uppdelade i 13 skolenheter, samt grundsärskola. Eleverna börjar 

i förskoleklass (från läsåret 2018/19 är obligatorisk för alla barn från det år de fyller sex år). Flertalet elever 

i åldern 6-9 år också inskrivna på fritidshem, och cirka 25 procent av eleverna i åldern 10-12 år.  

De allra flesta av Ales gymnasielever går i gymnasieskolor utanför Ale i GR-regionen. Det finns ett litet 

lärlingsgymnasium som drivs av en enskild huvudman där cirka 130 elever är inskrivna. De elever som inte 

blir behöriga till något nationellt program efter årskurs 9 får möjlighet att gå introduktionsprogram på Ale 

gymnasium (Ale gymnasium erbjuder endast introduktionsprogram). 

För vuxna som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning finns vuxenutbildning och 

nyanlända vuxna kan läsa svenska för invandrare (SFI). 
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Barn i förskola 
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och 

förbereda barnen för fortsatt utbildning. (Skollagen 8 kap. 2 §) 

Den tidiga barndomen är en viktig faktor för hur människor mår resten av livet. Alla barn ska från och 

med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året utan 

kostnad. I Betänkande av Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska (SOU 

2020:67) framgår att bland de barn som inte är inskrivna i förskolan är barn med svag socioekonomisk 

bakgrund överrepresenterade. Barn med vårdnadshavare som har låg utbildning och barn från hem där 

ingen eller endast en av vårdnadshavarna förvärvsarbetar är i lägre utsträckning inskrivna i förskolan än 

barn från familjer med två förvärvsarbetande vårdnadshavare. Även barn med utländsk bakgrund, i 

synnerhet utrikes födda barn, är överrepresenterade bland de barn som inte är inskrivna i förskolan. Det 

innebär att de barn som skulle gynnas mest av att delta i förskolan i lägre utsträckning är inskrivna i 

verksamheten. I juni 2022 beslutade riksdagen om en ändring i skollagen som innebär att kommunernas 

ansvar, för att fler barn från och med tre år ska gå i förskolan, stärks. Barn som ska fylla tre år ska ha en 

reserverad plats på förskolan, även om inte vårdnadshavarna har ansökt om det. Lagändringarna ska börja 

tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023. 

I Ale är inskrivningsgraden relativt hög. Av alla barn i åldern 1-5 var 86 procent inskrivna i förskola 

oktober 2021, vilket är på ungefär samma nivå som riket, 85,5 procent. Inskrivningsgraden har varierat 

över tid mellan 82-86 procent och haft en något lägre andel än riket. Av barn i åldern 3-5 år är 95 procent 

inskrivna i Ale och vid jämförelse med tvillingkommunerna är skillnaden marginell, Eslöv är på samma 

nivå medan Kungälv och Stenungsund har något lägre inskrivningsgrad.      

Diagram 36. Andel inskrivna barn (3-5 år) i förskola, både kommunal och enskild huvudman. 

 

Källa: Skolverket och SCB. 

1 september 2022 var 98 procent av alla barn som är födda 2017-2019 inskrivna i förskoleverksamhet eller 

pedagogisk omsorg. Det finns ingen avgörande skillnad mellan orterna i kommunen, och det är alltför få 

barn för att dra några slutsatser utifrån socioekonomisk bakgrund. Diagrammet nedan visar antal inskrivna 

barn i Ale födda 2017-2019 per ort i september 2022.   
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Diagram 37. Antal inskrivna barn (1-5 år) i förskola i Ale per ort, födda 2017-2019 (september 2022). 

 

Källa: Ale kommuns egen verksamhetsstatistik. 

Utbildningsnivå och personaltäthet i förskolan 
Att klara skolan och få fortsatt utbildning grundläggs redan i förskolan och det är därför viktigt att barnen 

där möter en förskola med god kvalitet och utbildad personal. 

I Ale är andelen personal med förskollärarlegitimation låg och väsentligt lägre än tvillingkommunerna och 

riket. Även i Ale är andelen med legitimation lägre i de fristående förskolorna än i de kommunala. I Ale 

har 30 procent förskollärarlegitimation i de fristående förskolorna och 38 procent i de kommunala. 

Diagrammet nedan visar andel av personal som har förskollärarlegitimation i Ale jämfört med 

tvillingkommuner, VGR och riket. Diagrammet nedan avser både fristående och kommunala förskolor.   

Variationen mellan förskolorna i kommunen är stor. Det finns förskolor där andel personal med 

förskollärarlegitimation är under 30 procent och de som har en andel som överstiger 50 procent. 

Skillnaden mellan förskolorna har minskat något, en viss utjämning jämfört med föregående år syns. Antal 

barn per legitimerad förskollärare är 13,3 i Ales kommunala förskolor. I riket är det 12,5 barn per 

legitimerad förskollärare. I Ale syns en förbättring över tid, men variationen är stor mellan kommunens 

förskolor. Det finns enheter som har mindre än 10 barn per förskollärare medan andra har upp emot 20 

barn. Förskolor som har många barn från en mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund har ofta en lägre 

andel förskollärare på grund av att personaltätheten ofta är högre. 

Personaltätheten i förskolan har under de senaste åren förbättrats. Det finns en ganska stor variation i 

personaltäthet mellan Ales kommunala förskolor, skillnaden kan bero på behoven hos barnen på den 

specifika förskolan, men också hur många timmar barnen är på förskolan.  

Barn i fritidshem 
Fritidshemmet är en frivillig kostnadsbelagd verksamhet som kompletterar utbildningen i de obligatoriska 

skolformerna. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 

meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem ska erbjudas eleverna den del av dagen då de inte går i 

skolan, samt under lov, till och med vårterminen då eleven fyller 13 år. En utredning om en utökad rätt till 

fritidshem (U 2021:05) blev klar i november 2022. I betänkandet Allmänt fritidshem och fler barns tillgång till 

utveckling, lärande och en meningsfull fritid (SOU 2022:61) framgår att eftersom rätten till utbildning i fritidshem 

fortfarande, genom nuvarande lagstiftning, är villkorad av föräldrars sysselsättning, är det framför allt barn 

vars föräldrar arbetar eller studerar som i dag går i fritidshemmet. Det innebär att de barn som kanske 

mest skulle gynnas av fritidshemmets utbildning deltar i mindre utsträckning. Den nuvarande regleringen 

innebär att barn med exempelvis arbetslösa eller långtidssjukskrivna föräldrar, och barn som i övrigt växer 

upp i familjer med sämre socioekonomiska förutsättningar kan hamna utanför den undervisning och 

sociala sfär som fritidshemmet erbjuder, under hela eller stora delar av sin skolgång. Liksom de barn som 

på grund av geografiska avstånd inte kan delta i fritidshemmets utbildning, till exempel genom att vara 

beroende av skolskjuts vid skoldagens slut. Utredningen föreslår bland annat att en utökad rätt till 

fritidshem ska utformas som ett avgiftsfritt allmänt fritidshem för alla 6–9-åringar. Dessutom ska 6–12-
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åringar kunna erbjudas fritidshem eller öppen fritidsverksamhet eller mer tid i dessa två verksamheter mot 

bakgrund av barnets levnadsvillkor. 

I Ale var 60 procent av alla barn i åldern 6-12 år inskrivna på fritidshem i oktober 2021. Av barnen i ålder 

6-9 år var 85,5 procent inskrivna, en liten minskning jämfört med förra året. Det är en större andel än i 

riket med 54 procent inskrivna. I Ale syns en minskning över tid, nästan fyra procentenheter jämfört med 

2019. Även riket och jämförbara kommuner har minskat något. Kommunen bedömer att den minskade 

andelen inskrivna i Ale kommun kan bero på pandemin, till följd av permitteringar, ökad arbetslöshet och 

möjlighet för föräldrar att distansarbeta.  

Diagram 38. Utveckling av andel inskrivna barn (6-9 år) i fritidshem. 

 

Källa: SCB och Skolverket. 

Av barnen i åldern 10-12 år var 23 procent inskrivna på fritidshem jämfört med 19 procent för riket som 

helhet. I Ale har andelen inskrivna minskat från 2018 då 34 procent var inskrivna.  

Personalens utbildningsnivå och personaltäthet i fritidshem 
Läsåret 2021/22 hade 36,4 procent av personalen i fritidshem i riket en pedagogisk högskoleexamen. I Ale 

hade endast 25 procent av personalen pedagogisk högskoleutbildning, motsvarande för Eslöv var 46 

procent, medan Kungälv och Stenungsund hade 34 respektive 35 procent. Nivån har varit på ungefär på 

samma nivå över tid.  

Från och med 1 juli 2019 infördes legitimationskrav för att få bedriva och ansvara för undervisningen i 

fritidshemmet. I undervisningen i fritidshemmet får det även finnas annan personal med sådan utbildning 

eller erfarenhet att elevernas utveckling och lärande främjas. Sådan annan personal kan till exempel vara 

fritidsledare och barnskötare. I Ales kommunala fritidshem finns det 79 elever per legitimerad lärare i 

fritidshem, en liten förbättring jämfört med 2020 då det var 84 elever per legitimerad lärare. I riket är 

motsvarande 62 elever per legitimerad lärare. 

Personaltätheten i Ales fritidshem ökade markant hösten 2021 och närmar sig nu riket. Ökningen beror 

delvis på en satsning efter en kartläggning av kommunens fritidshem som bland annat belyste den låga 

personaltätheten 

Elever i grundskola 
Undervisningen i grundskolan ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper. (ur grundskolans läroplan, Lgr 22) 

Elevernas socioekonomiska bakgrund 
Av alla elever i Ales skolor läsåret 2021/22 hade 62 procent av föräldrarna eftergymnasial utbildning. 

Elever som väljer fristående skolor har i högre utsträckning föräldrar med eftergymnasial utbildning än i 

de kommunala skolorna. Av de elever som gick i den fristående skolan i Ale läsåret 2021/22 hade 67 

procent föräldrar med eftergymnasial utbildning Motsvarande andel för dem som väljer kommunala skolor 
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i Ale är 62 procent. Totalt i riket har 71 procent av eleverna i fristående skola föräldrar med eftergymnasial 

utbildning och 60 procent av eleverna i kommunala skolor. I Kungälv och Stenungsund är skillnaderna 

större då 74 respektive 84 procent av eleverna i friskola har förälder med eftergymnasial utbildning och 64 

procent av de som går i kommunal skola. I Eslöv är det ett fåtal elever som går i fristående skola, men av 

dessa har 84 procent förälder med eftergymnasial utbildning jämfört med 55 procent i de kommunala 

skolorna.  

Lärarnas utbildningsnivå och personaltäthet i grundskola 
Att lärarna har utbildning och legitimation är en viktig förutsättning för kvalitet i skolan och att alla elever 

får lika möjligheter. Andelen lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne är i Ale ungefär som 

genomsnittet för riket, men lägre än Kungälv och Stenungsund. Lärartätheten i Ales skolor ligger lägre än 

både riket och jämförelsekommuner 

Elevernas betygsresultat 
Eleverna i Ales skolor har förbättrat betygsresultaten över tid och visar en långsam positiv utveckling. Det 

senaste läsåret 2021/22 var 87 procent av eleverna var behöriga till ett nationellt program på gymnasiet, 

meritvärdet var 225 och 74 procent av eleverna klarade kunskapskraven i samtliga ämnen. Det är samma 

nivå som genomsnittet för riket, men gymnasiebehörigheten är något högre i Ale och meritvärdet något 

lägre. Jämfört med tvillingkommunerna är resultaten för Ales elever högre än Eslöv, men lägre än Kungälv 

och Stenungsund. Diagrammet nedan visar andel elever som är behöriga till nationellt program på 

gymnasiet efter årskurs 9 över tid.  

Diagram 39. Utveckling av andel elever som är behöriga till nationellt program på gymnasiet efter årskurs 9. 

 

Källa: Skolverket 

Såväl nationellt som i Ale har elever högre skolresultat i de skolor som bedrivs av enskild huvudman. I Ale 

syns skillnaden främst i högre meritvärde (250) och gymnasiebehörighet, då i stort sett samtliga elever var 

behöriga till gymnasiet i friskolan i Ale läsåret 2021/22. I Kungälv och Stenungssund syns den största 

skillnaden förutom gymnasiebehörigheten i hur stor andel elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen, 

medan meritvärdet inte skiljer sig lika mycket. I Eslöv finns ingen skola för årskurs 7-9 som bedrivs av 

enskild huvudman.  

Ett mått för att se om utbildningen i Ale lyckas med att skapa lika möjligheter till framgångsrikt lärande är 

att minska betygsskillnaden mellan elevgrupper med olika bakgrund. Föräldrars utbildningsnivå spelar stor 

roll för elevernas betygsresultat. Problematiken med bristande likvärdighet är ett nationellt problem och de 

insatser som görs är långsiktiga vilket innebär att det tar tid innan resultat syns. 

I Ales kommunala skolor har skillnaden mellan grupper tidigare varit mindre än i riket. Ale har under de 

senaste åren haft stort fokus på att förbättra likvärdigheten i både förskola och skola, men 

betygsskillnaden mellan grupper avseende föräldrars utbildningsnivå ökade under några år även i Ale. 

Efter läsåret 2021/22 syns dock en förändring och skillnaderna mellan grupper i de kommunala skolorna 

har minskat igen. Av elever som har föräldrar med högst gymnasieutbildning är 81 procent behöriga till 
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gymnasiet jämfört med 77 procent föregående år, i riket som helhet är 75 procent i den gruppen behöriga.  

I gruppen elever som har föräldrar med högskoleutbildning har 92 procent gymnasiebehörighet, det är 

ungefär samma nivå som i riket och har också varit på ungefär samma nivå över tid. Men vid en jämförelse 

av alla skolor i Ale blir skillnaden större, i Ales enda friskola har nästan alla elever föräldrar med 

eftergymnasial utbildning. Vid en jämförelse med tvillingkommunernas samtliga skolor har Kungälv och 

Stenungssund mindre skillnad mellan grupperna, medan Eslöv har större skillnad.  

Diagrammet nedan visar andel elever som är behöriga till nationellt program på gymnasiet efter årskurs 9 

läsåret 2021/22. 

Diagram 40. Andel elever som är behöriga till nationellt program på gymnasiet, uppdelat efter föräldrars utbildningsnivå, samtliga huvudmän, 
2021/22. 

 

Källa: Skolverket och SCB 

Avseende andel elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen har skillnaden i Ales kommunala skolor 

också minskat med nästan tre procentenheter och även skillnaden i meritvärde har minskat i år. Skillnaden 

i meritvärde är cirka 40 meritpoäng i Ale och tvillingkommunerna, och över 50 meritpoäng i riket.  

Diagram 41. Utveckling av andel elever som är behöriga till nationellt program på gymnasiet i Ale, uppdelat efter föräldrars utbildningsnivå, 
kommunala och samtliga huvudmän, 2016-2022. 

 

 

Källa: Skolverket och SCB 

Det finns en skillnad mellan skolorna i Ale. Men även om statistiken visar att skillnaderna har minskat det 

senaste läsåret går det inte att säga om det är en ny trend eller en tillfällig förändring. Bohusskolan är en 

liten skola med få elever, vilket innebär att det på grund av det kan finnas variationer mellan åren. 

Diagrammet nedan visar andel elever som är behöriga till gymnasiet uppdelat efter föräldrars 

utbildningsnivå.  
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Diagram 42. Utveckling av andel elever som behöriga till nationellt program på gymnasiet i Ale, uppdelat efter föräldrars utbildningsnivå, 2016-2022. 

 

Källa: Skolverket och SCB. När andelen är 100% kan siffran vara ungefärlig. 

Även om skillnaden har minskat mellan skolorna är den större avseende meritvärde och andel elever som 

uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det senaste läsåret har Da Vinciskolan minst skillnad mellan 

grupper avseende meritvärde, men störst skillnad avseende andel elever som uppnått kunskapskraven i alla 

ämnen, 52 procent av eleverna i gruppen som har föräldrar med som mest gymnasieutbildning har 

uppnått alla kunskapskrav jämfört med 77 procent av eleverna som har föräldrar med eftergymnasial 

utbildning. 

Det finns också skillnader mellan elevgrupper utifrån språklig bakgrund. Elever som är födda i Sverige 

med svenskfödda föräldrar har generellt högre betyg än elever som är födda utomlands eller har föräldrar 

som är födda utomlands. Föräldrarnas utbildningsnivå slår också igenom, elever som har utländsk 

bakgrund och föräldrar med eftergymnasial bakgrund lyckas ofta bättre i skolan än elever med svensk 

bakgrund och föräldrar som har gymnasial utbildning. I Ale fick i stort sett alla elever med utländsk 

bakgrund och födda i Sverige gymnasiebehörighet läsåret 2021/22. Diagrammet nedan visar 

gymnasiebehörigheten i Ale och jämförelsekommunerna förra läsåret. Övriga kommuner och även riket 

hade större skillnaderna mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund.    

Diagram 43. Andel behöriga till yrkesprogram på gymnasiet, uppdelat på svensk/utländsk bakgrund, samtliga huvudmän. 

 

Källa: Skolverket och SCB 

Elevgruppen med utländsk bakgrund är i både Ale och jämförelsekommunerna relativt få elever i antal 

och elevsammansättningen varierar över tid. I Ale syns en positiv utveckling över en längre tidsperiod för 

elevgruppen som har utländsk bakgrund och är födda utomlands. Inom gruppen finns variationer 

beroende på hur länge eleverna har gått i svensk skola. Elever som invandrat till Sverige sent under sin 

skolgång har kortare tid på sig och därmed svårare att klara gymnasiebehörigheten efter årskurs 9.  



 

41 
 

Diagram 44. Utveckling av andel elever som är behöriga till nationellt program på gymnasiet i Ale uppdelat efter svensk/utländsk bakgrund, samtliga 

huvudmän, 2016-2022. 

 

Källa: Skolverket och SCB 

Andel elever med problematisk frånvaro  
En hög grad av frånvaro ökar risken att inte klara av kunskapskraven och gå ut med ett slutbetyg. Det 

finns också en samvariation mellan psykisk ohälsa, arbetslöshet och missbruk senare i livet (SOU 

2016:94).    

Eleverna i Ales kommunala skolor har en hög frånvaro. På grund av avsaknad av nationell 

frånvarostatistik går det inte att göra statistiska jämförelser. Dock pekar erfarenheten från rektorer och 

pedagoger på att frånvaron i Ale är väsentligt högre än vad som är vanligt i de flesta andra kommuner. De 

senaste två läsåren har frånvaron ökat på grund av pandemin. 

Diagrammet nedan visar andel elever som har mer än 10 procent frånvaro under höstterminerna 2016-

2021.  

Diagram 45. Andelen elever i årskurs F-9 med mer än 10 % frånvaro hösttermin över tid 2016-2021. Elever i förskoleklass finns med från och med 
2018. 

 

Källa: Ales verksamhetsstatistik Skola24 

Det finns en skillnad i frånvaro mellan kommunens skolor, men skillnaden syns främst mellan olika 

årskurser. Frånvaron är generellt hög bland elever i förskoleklass och årskurs 1 samt de äldre eleverna på 

högstadiet.   

Gymnasieelever 
Vikten av att bli behörig till gymnasiet har tidigare nämnts som en viktig faktor för att komma vidare i 

livet. Ales elever har för de allra flesta ingen möjlighet att fortsätta sin gymnasieutbildning i Ale utan är 

utspridda i GR-kommunernas gymnasieskolor. Det finns ett litet lärlingsgymnasium som drivs av en 

enskild huvudman där cirka 130 elever är inskrivna. De elever som inte blir behöriga till något nationellt 
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program efter årskurs 9 får möjlighet att gå introduktionsprogram på Ale gymnasium. Genomströmningen 

har under många varit låg och elever har kunnat fastna där i flera år utan att komma vidare till andra 

gymnasieprogram eller arbete, men de senaste åren har fler elever kommit vidare. Fler möjligheter att 

komma vidare har också skapats, till exempel nya yrkesutgångar så att fler elever kommer vidare snabbare.  

En viktig aspekt av människors arbetsmarknadsposition hänger samman med deras utbildningsnivå. Det 

är inte obligatoriskt att gå på gymnasiet. Dock är gymnasieexamen ett vanligt krav hos arbetsgivare, varpå 

det kan vara svårare att få ett jobb för den som saknar en. (Arbetsförmedlingen 2022).   

Av elever som är folkbokförda i Ale hade 71 procent av eleverna gymnasieexamen efter fyra år 2021, det 

är en förbättring jämfört med åren innan. Det är ungefär samma nivå som riket, men lägre än Kungälv och 

Stenungsund. Eslövs elever har en stor variation över tid precis som i Ale.  

Diagram 46. Utveckling av andel gymnasieelever, folkbokförda i kommunen, med examen inom 4 år, 2016-2022. 

 

Källa: Skolverket och SCB 

Det finns samband mellan en starkare position på arbetsmarknaden och en gymnasieexamen. Det är ofta 

ett grundkrav för flera yrken, vilket kan göra det betydligt svårare att få ett jobb för de som saknar en 

gymnasieexamen. På en nationell nivå syns samband mellan föräldrars utbildningsnivå, kön, bakgrund, 

socioekonomi och uppnådd gymnasiebehörighet (Folkhälsomyndigheten 2022b).   

Av de elever som gick högskoleförberedande program hade 82 procent examen inom tre år och av de som 

gick yrkesprogram hade 76 procent examen inom tre år, en ökning jämfört med de senaste åren.  

Vuxna i behov av utbildning  
Ett sätt att kompensera för avsaknad av gymnasieexamen är att komplettera sin utbildning genom att 

studera på Komvux. Komvux är också ett sätt att stärka sin arbetsmarknadsposition genom att läsa nya 

utbildningar på gymnasienivå, till exempel undersköterska.   

Att mäta behovet av utbildning utifrån de som söker sig till vuxenutbildningen är svårt då det säkert finns 

många som är berättigade till utbildnings som inte ansöker. Eftersom all vuxenutbildning inte genomförs 

av den egna kommunen är det inte möjligt att dra alldeles säkra slutsatser om jämförelsekommuner, men 

utifrån den utbildning som kommunerna anordnar verkar Ale ha en lägre andel av befolkningen inskriven 

jämfört med både Eslöv och Stenungsund. En jämförelse av kommunernas kostnad för vuxenutbildning 

bekräftar den bilden. Ales kostnad för den totala vuxenutbildningen per invånare är lägre än 

referenskostnaden och standardkostnaden för Ale (framräknad utifrån utbildningsnivån hos befolkningen 

2020).  

Unga som varken arbetar eller studerar  
En grupp som har vuxit på senare år är unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Unga som varken 

arbetar eller studerar definieras som en person mellan antingen 16-19 år eller 20-25 år som varken 

förvärvsarbetar eller är registrerade i någon skolform under höstterminen. Det är personer 16-25 år som 

saknar sysselsättning, antingen i form av studier eller arbete. Ökningen syns hos män. 



 

43 
 

Diagram 47. Utveckling av andel unga som varken arbetar eller studerar i Ale, uppdelat på kön, mellan 2016-2020. 

 

Källa: SCB.  
 

Diagram 48. Utveckling av andel unga som varken arbetar eller studerar 16-19 år, båda könen, 2016-2020. 

 

Källa: SCB - Statistikdatabasen.  
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Diagram 49. Utveckling av andel unga som varken arbetar eller studerar 20-25 år, båda könen, 2016-2020. 

 

Källa: SCB - Statistikdatabasen.  

Område 6: Hälsa och välbefinnande 
I detta avsnitt presenteras resultat rörande Alebornas hälsa och välbefinnande så som exempelvis fysisk 

och psykisk hälsa, levnadsvanor samt människors sociala relationer. Dessa aspekter är en självklar del av 

att kartlägga folkhälsoläget och förutsättningarna för en socialt hållbar utveckling. Många av dessa 

indikatorer mäts i en undersökning som genomförs i hela Västra Götalandsregionen och som presenteras i 

början av 2023, vilket gör att de delarna inte ingår i denna rapport. 

Ohälsotal  
Ohälsotal är det genomsnittliga antalet dagar med ersättning från Försäkringskassan för befolkningen i 

åldrarna 16-64, vilket i sig är ett av flera mått på ohälsa. I ohälsotalet ingår sjukpenning, 

rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning (SCB 2022b). Ersättningarna i fråga är de 

man kan få vid nedsatt arbetsförmåga, till exempel sjukskrivning, vilket i sig är ett mått på 

ohälsa. Ohälsotalet har gått ner över tid, vilket är en trend även i tvillingkommunerna, VGR och riket. 

Kvinnors ohälsotal är högre än männens, dock går det ner för båda könen över tid.  
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Diagram 50. Utveckling av ohälsotal 2016-2020. 

 

Källa: Försäkringskassan 
 
 
Diagram 51. Utveckling av ohälsotal bland män och kvinnor i Ale, 2014-2021. 

 

Källa: Försäkringskassan. 
 

Narkotika- och alkoholvanor  
Var tredje år genomför Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen (CAN) en 

drogvaneundersökning för att undersöka elevers drogvanor i årkurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Nedan 

presenteras statistik från Ale, tvillingkommunerna (Kungälv och Stenungsund) samt Västra Götaland. I 

Ale medverkade 322 elever i årskurs 9 och 265 studerande år 2 på gymnasiet. 

Narkotika 
Den vanligaste illegala drogen bland ungdomar i Sverige är cannabis (marijuana eller hasch). 

Cannabisanvändning är vanligare hos rökare än hos dem som aldrig har rökt. Ofta får ungdomar tag på 

cannabis i samband med privata fester eller genom kompisar. Cannabisanvändare är mer benägna att vara 

risktagande samt använda alkohol, tobak och andra illegala droger som heroin (CAN 2016).  

Av diagrammet nedan framgår att andelen som har testat narkotika har minskat över tid i hela regionen 

och Ale kommun är en av de kommuner i regionen där narkotikaerfarenheten har sjunkit mest. 

Narkotikaerfarenheten har sjunkit för båda könen. Siffran för Ale var dock utmärkande hög 2019, vilket 

beror på att urvalet var lågt och att många svarande var gymnasielever, vilket ger en högre totalsiffra då 
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narkotikaerfarenhet är högre bland gymnasieungdomar. Resultatet 2019 kan även påverkas av litet antal 

individer.  

Diagram 52. Utveckling över andel elever åk 9 & åk 2 på gymnasiet som uppgett narkotikaerfarenhet. 

 

Källa: CAN, omarbetat av Ale kommun. 

Under de senaste åren har attityden till narkotika hos ungdomar förändrats, där det är fler än tidigare som 

inte tror att det medför någon risk att skada sig vid användning av något narkotikapreparat (CAN 2020a).  

Diagrammet nedan visar att nästan en tredjedel av ungdomarna som svarat på enkäten ser liten eller ingen 

risk med att prova heroin.  

Diagram 53. Utveckling över andel elever åk 9 & åk 2 på gymnasiet som ser liten eller ingen risk med att prova heroin. 

  

Källa: CAN, omarbetat av Ale kommun. 

Attityden har förskjutits även när det gäller cannabis, där fler än tidigare inte ser någon risk med att 

använda cannabis varje helg. Ale kommun ligger dock lite lägre än genomsnittet i Västra Götaland. 
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Diagram 54. Utveckling över andel elever åk 9 & åk 2 på gymnasiet som ser liten eller ingen risk med att använda cannabis varje helg 

 

Källa: CAN, omarbetad av Ale kommun. 

Tobaksvanor 
Tobaksanvändningen består främst av cigaretter och snus i Sverige. Ju tidigare en ungdom börjar röka 

desto snabbare uppstår ett beroende som ofta kan bli livslångt. Användning av tobak orsakar 

hälsoproblem och är en av de främsta möjligheterna till att påverka hälsoriskerna i Europa. Ur ett 

samhällsperspektiv medför också tobaksanvändning omfattande samhällsekonomiska kostnader (CAN 

2020b). Det finns samband mellan användning av tobak, alkohol och narkotika. Daglig rökning är 

vanligare hos personer med förgymnasial utbildning än hos personer med längre utbildning. Forskning har 

också identifierat andra gemensamma riskfaktorer för tobaksanvändning, där rökning är vanligare i 

områden med en lägre socioekonomisk position och där människor oftare lever under otrygga 

förhållanden (Folkhälsomyndigheten 2022e).  

Rökning har minskat i Sverige sedan början av 2000-talet. Andel rökare i Sverige är också mindre än andel 

rökare i andra EU-länder. Till skillnad från dessa länder tillåter Sverige snusförsäljning (CAN 2020b). I 

diagrammet nedan visas andel elever som har uppgett att de har rökt de senaste 12 månaderna. Andelen 

rökare har minskat i Ale samtidigt som det även är en mindre andel rökare i jämförelse med 

tvillingkommunerna och Västra Götaland. Siffran för Ale var dock utmärkande hög 2019, vilket beror på 

att urvalet var lågt och att många svarande var gymnasielever, vilket ger en högre totalsiffra då rökning är 

vanligare bland gymnasieungdomar. Rökning är vanligare bland tjejer än killar, men har minskat även 

bland tjejer i Ale enligt den senaste undersökningen. 

Diagram 55. Utveckling av andel elever åk 9 & åk 2 på gymnasiet som röker 2016-2022. 

 

Källa: CAN, omarbetat av Ale kommun. 
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Alkohol 
Nationellt har tidigare drogvaneundersökningar visat att alkoholkonsumtionen bland ungdomar stadigt har 

minskat sedan början av år 2000. Samma utveckling framgår i Ale kommun. Det är färre ungdomar i Ale 

kommun som dricker alkohol i jämförelse med Kungälv, Stenungsund och Västra Götaland. 

Intensivkonsumtion av alkohol minskar generellt i alla grupper i regionen, förutom för tjejer som har haft 

en uppgång 2022. 

Lustgas 
I årets CAN drogvaneundersökning ställdes en ny fråga om användning av lustgas. Lustgas är inte en 

narkotikaklassad drog och används exempelvis inom vården utblandad med syrgas. Det finns även lustgas 

till försäljning, men den är icke medicinsk och inte utblandad med syrgas. Höga doser av icke-medicinsk 

lustgas kan leda till syrebrist och orsaka skador på hjärnan och hjärtat. Långvarigt missbruk ökar även risk 

för neurologiska skador. Ale kommun ligger ungefär på regiongenomsnittet avseende användning av 

lustgas. Årets CAN undersökning visade att lustgas är ett storstadsfenomen och att användningen är högst 

ju närmare Göteborg en befinner sig, med högst andel i Göteborgs Stad. 

Diagram 56. Andel elever åk 9 & åk 2 på gymnasiet som använt lustgas 2022. 

 

Källa: CAN, omarbetad av Ale kommun. 

Orosanmälningar 
Orosanmälningar gällande missbruk har ökat i Ale kommun för både män och kvinnor. Antalet 

orosanmälningar är högre bland män än kvinnor. 

Diagram 57. Antal orosanmälningar rörande missbruksproblematik, uppdelat utefter kön, mellan 2016–2021. 

 

Källa: Verksamhetsdata.  

 

Övervikt och fetma   
Det finns samband mellan övervikt/fetma och ökad risk för sjukdomar så som exempelvis typ 2-diabetes, 

olika former av cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar (Folkhälsomyndigheten 2022a). I Sverige har 
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andelen vuxna med fetma tredubblats sedan 1980-talet (Folkhälsomyndigheten 2022a) och idag har 

ungefär varannan vuxen i Sverige övervikt eller fetma. I och med övervikt och fetmas potentiella negativa 

hälsoeffekter, i kombination med att det är ett allt vanligare fenomen, är det en viktig aspekt att undersöka. 

Att leva med övervikt och fetma som barn har visat sig ha en ökad risk att göra det även som vuxen.  

Diagrammet nedan visar utvecklingen av andelen fyraåringar med övervikt eller fetma mellan 2016-2021. 

Statistiken är insamlad från kommunernas barnavårdscentraler via Västra Götalandsregionen. Som 

framgår varierar procentandenarna över åren, vilket delvis kan bero på att den undersökta gruppen är 

ganska liten.   

Diagram 58. Utveckling av andel 4-åringar med övervikt eller fetma mellan 2016-2021. 

  
Källa: VGR, omarbetad av Ale kommun.   

 

Kariesfria 6-åringar  
Att ha karies som barn är ett hälsoproblem i sig, men är också förknippat med sämre hälsa i vuxen 

ålder. Hål i tänderna drabbar personer med låg inkomst och kortare utbildning i betydligt större 

utsträckning än andra enligt Karolinska Institutet. Kariesfriheten har ökat något över tid i Ale kommun. 

Det skiljer sig mellan delområdena. De delområden som har färre individer än 10 redovisas inte. Det är 

positivt att se att kariesfriheten ökar i vissa områden, tex. i Älvängen. Kariesfriheten har över tid minskat i 

Nödinge, men har en svag ökning de senaste åren. Kariesfriheten har däremot sjunkit i till exempel 

Skepplanda och Nol de senaste åren. 

Diagram 59. Utveckling av andel kariesfria 6-åringar, 2016-2021. 

 

Källa: VGR, omarbetad av Ale kommun.   
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Diagram 60. Utveckling av andel kariesfria 6-åringar i Ale kommuns delområden 2016-2021. 

 
Källa: VGR, omarbetad av Ale kommun.   

Psykisk hälsa  
Den psykiska hälsan är en viktig del av en god hälsa och livskvalitet. Det är ett paraplybegrepp som både 

innefattar det psykiska välbefinnandet och den psykiska ohälsan, från mildare besvär till allvarligare 

tillstånd. Att ha genomgått svåra händelser och uppleva sorg är en del av livet, men ibland kan måendet bli 

så pass svårt att det hindrar en i vardagen och att man behöver vård. I vissa fall krävs även sjukskrivning. 

Den senaste CAN-undersökningen (2022) visade att tjejers självupplevda hälsa har försämrats. Flera 

indikatorer för psykisk hälsa mäts i den regionala undersökningen Hälsa på lika villkor, som publiceras 

våren 2023. Nedan redogörs därmed endast för statistik avseende suicid och psykiatrisk sjuklighet. 

Suicid 
I Sverige var suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) som högst under 1970-talet och har sedan dess 

minskat. De senaste åren har minskningen emellertid mattats av. Under covid-19-pandemin 2020 

registrerades färre antal avlidna i suicid än året innan. Suicidtalet har däremot ökat något under 2021 även 

om siffran fortfarande är lägre än innan pandemin. Det är överlag fler pojkar och män som avlider i suicid. 

Flickor och kvinnor uppges i stället lida av psykisk ohälsa och blir inlagda på sjukhus till följd av 

suicidförsök i större utsträckning. Under 2021 dog 1 226 personer av säkert fastställda suicid i Sverige. Av 

dem var två tredjedelar män (Folkhälsomyndigheten 2022c).  

Även om suicidtalet har minskat på nationell nivå i de flesta åldersgrupperna, förutom hos unga vuxna, är 

de högsta självmordstalen hos personer i övre medelåldern, 45–64 år följt av personer över 65 år. I 

folkhälsomyndighetens djupanalys mellan 2006–2020 ökade suicidtalet med ca 1,8 procent bland 20–29 

åringar (Folkhälsomyndigheten 2022d). Forskning visar att det finns ett samband mellan socioekonomiska 

förutsättningar och suicidalt beteende framförallt hos män, vilket är relaterat till individers ekonomiska 

situation (Folkhälsomyndigheten 2018). 

I Ale var suicidtalet som högst 2012–2016. De senaste åren har suicid minskat för både män och kvinnor. 

Det går inte att jämföra suicidtalet mellan RegSO områdena i Ale då antalet är för litet, däremot visar 

diagrammet att det är något fler män i Ale som tar sitt liv i jämförelse med Kungälv och riket, 2016–2020. 

Stenungsund visar samtidigt högsta suicidtalet bland männen samt lägst bland kvinnorna. 
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Diagram 61. Antal suicid per 100 000 invånare, uppdelat mellan kön, mellan 2016-2021. 

   

Källa: Socialstyrelsen, omarbetad av Ale kommun.   

 

Psykiatrisk sjuklighet  
För att undersöka hur den mer allvarliga psykiska hälsan ter sig i Ale undersöks de tillstånd som kan 

diagnostiseras inom ramen för sjukvården. De vanligaste diagnoserna kan till exempel vara ångest, 

depression och alkoholberoende. Demens är vanligt bland de äldre. Det kan också röra sig om allvarligare 

psykiatriska tillstånd, så som bipolaritet eller schizofreni. Psykiatrisk sjuklighet kan kopplas till en lägre 

livskvalitet och en ökad risk för suicid.  

I den förra kartläggningen 2016 pekades unga kvinnors psykiska mående ut som extra oroväckande. Sett 

till diagrammet nedan syns att andelen med diagnostiserad psykiatrisk sjuklighet överlag ökar, och att det 

finns tydliga könsskillnader. Både män och kvinnor i Ale har dock en högre diagnostiseringsgrad än i 

Västra Götalandsregionen. En ökning över tid blir också tydlig, där andelen kvinnor ökat från ca 22% till 

28% mellan 2016 och 2021. Gapet mellan kvinnor i Ale och snittet i VGR har också ökat, från en skillnad 

på 4 procentenheter 2016 till 6 procentenheter 2021. Kvinnor är fortsatt i högre grad diagnostiserade än 

män, med en skillnad om 11 procentenheter år 2021.  
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Diagram 62. Utveckling av andel (%) av befolkning 18–29 år, som har diagnostiserats med psykiatrisk sjukdom vid vårdbesök, könsuppdelat. 

Psykiatriska sjukdomar F00-F99. 

 

  
Källa: VGR, omarbetad av Ale kommun.   

  
När den totala andelen av befolkningen med diagnostiserad psykisk sjukdom jämförs mellan 

tvillingkommunerna framgår det att Ale och Stenungsund har en liknande kurva, men har samtidigt en 

högre andel än i Kungälv och Västra Götalandsregionen.  

Diagram 63. Andel (%) av den totala befolkningen som har diagnostiserats med psykiatrisk sjukdom vid vårdbesök. 

 

Källa: VGR, omarbetad av Ale kommun.   
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Allmänt hälsotillstånd och ensamhet hos äldre 
Sociala sammanhang och känslan av sammanhang påverkar hälsan. Att ha ett socialt sammanhang minskar 

risk för depression och suicid, samtidigt som det kan länkas till flertalet fysiska åkommor. Nationellt har 

det konstaterats att covid 19 pandemin har påverkat människors sociala isolering och ensamhet negativt, 

där både äldre och yngre påverkats som mest (Folkhälsomyndigheten 2022a).   

Allmänt hälsotillstånd  

Nedan redogörs för resultat av SCB:s rapport ”Efter 60 En beskrivning av äldre i Sverige”. Nationellt 

upplever nästan tre av fyra sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra i åldern 60–69 år, men 

andelen minskar med stigande ålder, till ungefär sex av tio i åldern 70–79 år och knappt hälften i den 

äldsta gruppen. 

I åldersgruppen 70–79 år är andelen som har bra hälsa högre bland män än bland kvinnor, men i de övriga 

åldersgrupperna är det ingen skillnad mellan könen. Skillnaderna i allmänt hälsotillstånd är större efter 

utbildningsnivå än efter kön, där en tydligt lägre andel personer med förgymnasial utbildning har bra hälsa 

jämfört med dem med eftergymnasial utbildningsnivå. Det gäller i samtliga tre åldersgrupper. I åldern 60–

69 år och 70–79 år är andelen med bra hälsa också lägre bland dem med gymnasial än bland dem med 

eftergymnasial utbildning.  

En lägre andel personer födda utomlands har bra hälsa jämfört med de som är födda i Sverige i åldern 60–

69 år och 70–79 år. I den äldsta gruppen år det däremot ingen skillnad mellan födda i Sverige och 

utrikesfödda.  

Det finns också skillnader efter hushållstyp. Bland 60–69 åringar och 70–79-åringar har ensamstående en 

lägre andel med bra allmänt hälsotillstånd jämfört med gifta eller sammanboende, 67 jämfört med 76 

procent respektive 59 jämfört med 69 procent. Andelen med bra hälsa avtar med stigande ålder, vilket 

gäller alla grupper. 

Inom Ale kommuns äldreomsorg visar resultatet av årets brukarundersökning "Vad tycker de äldre om 

äldreomsorgen"1 att det visserligen bland dem som bor på särskilt boende i Ale är markant fler som 

bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som mycket gott eller ganska gott jämfört med tidigare år, men att det 

samtidigt är fler som bedömer det som ganska dåligt eller mycket dåligt. Med andra ord har ytterligheterna 

ökat (både i positiv riktning och i negativ riktning) och färre har bedömt sitt allmänna hälsotillstånd som 

någorlunda. Resultaten för 2022 är i paritet med resultaten från 2016. 

För personer i ordinärt boende med stöd av hemtjänsten är resultaten i Ale avseende hur man bedömer 

sitt allmänna hälsotillstånd i år markant sämre i jämförelse med 2020, men däremot är de som bedömer 

sitt allmänna hälsotillstånd som ganska dåligt eller mycket dåligt ungefär på samma nivå som 2016. 

Besvär av ängslan, oro eller ångest är på ett nationellt plan ungefär lika vanligt förekommande i alla 

åldersgrupper, ungefär en femtedel har sådana besvär. Förekomsten är betydligt högre bland kvinnor än 

bland män i alla åldersgrupperna, cirka 24 procent jämfört med cirka 14 procent.  

Enligt rapporten varierar förekomsten av ängslan, oro eller ångest tydligt efter födelseregion och 

hushållstyp, men mindre efter utbildningsnivå. Utrikesfödda har en högre andel med besvär än de födda i 

Sverige i åldrarna 60–69 år och 70–79 år. Ensamstående har en högre andel med besvär än gifta eller 

sammanboende i åldern 60–69 år.  

Huruvida äldre som bor på särskilt boende/äldreboende i Ale besväras av ängslan, oro eller ångest varierar 

ganska mycket under perioden 2016-2022 men nivåerna på svaren 2022 är jämförbara med hur det såg ut 

2016. För personer i ordinärt boende med hemtjänst har ytterligheterna i svaren ökat under perioden, det 

 
1 Socialstyrelsens årliga brukarundersökning som skickas till alla som är 65 år eller äldre och har hemtjänst eller som bor på särskilt 

boende/äldreboende 
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vill säga att det är fler som har svåra besvär jämfört med 2016, men även fler som inte har besvär alls av 

ängslan, oro eller ångest.  

Ensamhet 

Vem som helst, oavsett ålder, kan uppleva ensamhet. Bland länder i Europa varierar förekomsten av 

upplevd ensamhet, hos personer som är 65 år eller äldre, mellan 5 och 28 procent. Samma mätningar visar 

att drygt 8 procent av äldre i Sverige uppger att de upplever ensamhet nästan jämt eller oftast. I svenska 

studier varierar förekomsten av upplevd ensamhet hos äldre (65+ år) mellan 7 och 50 procent2.  

Bland äldre i Ale som bor på särskilt boende visar brukarundersökningen att ytterligheterna i svaren 

gällande huruvida en person besväras av ensamhet har minskat under perioden, medan de som då och då 

besväras av ensamhet har ökat. 

Särskilt boende – ensamhet 

Händer det att du besväras av ensamhet? Nej Ja, då och då Ja, ofta 

2016 38 43 20 

2017 27 53 20 

2018 38 46 16 

2019 41 38 21 

2020 39 50 11 

2022 31 52 17 

 

Inom hemtjänsten har en ökning skett bland dem som ofta besväras av ensamhet jämfört med 2016 och en 

minskning av dem som inte besväras av ensamhet.  

Hemtjänst – ensamhet 

Händer det att du besväras av ensamhet? Nej Ja, då och då Ja, ofta 

2016 51 40 10 

2017 52 36 12 

2018 50 35 15 

2019 48 38 14 

2020 45 44 11 

2022 46 40 13 

 

Gällande dessa undersökningar ska dock påpekas att resultatet för 2020, enligt Socialstyrelsen, var ovanligt 

positivt jämfört med tidigare år. Det kan även tilläggas att yngre tenderar att vara mer kritiska i sina svar 

liksom att de som svarar själva har en tendens att lämna mer positiva svar jämfört med då den äldre har 

 
2 (Källa: Strategier för att förebygga ensamhet hos äldre – en kunskapssammanställning, Centrum för epidemiologi 
och samhällsmedicin Region Stockholm) 
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fått hjälp med att svara eller då svaren lämnats av anhörig eller annan. Bilden är inte heller helt rättvisande 

av hur det ser ut bland äldre i Ale i stort då inte alla omfattas av enkätundersökningen utan endast de som 

har insatser från äldreomsorgen.  

Medellivslängd   
Medellivslängd är ett vanligt mått på hur folkhälsan och välbefinnandet ser ut på en övergripande nivå. 

Sedan 1900-talet har medellivslängden ökat stadigt, vilket kan bero på en generell förbättring i 

levnadsstandard, levnadsvanor, tillgång till hälso- och sjukvård samt en allmänt ökad utbildningsnivå 

(Folkhälsomyndigheten 2022a). Denna trend bröts under 2020 då medellivslängden sjönk på ett nationellt 

plan, vilket kan tillskrivas covid-19-pandemin (Folkhälsomyndigheten 2021a). Under 2021 har den dock 

ökat mer än vad den minskade under pandemiåret 2020 (SCB 2022a). Medellivslängden skiljer sig generellt 

mellan olika grupper, där personer med en längre utbildning och kvinnor i snitt lever längre 

(Folkhälsomyndigheten 2022a). Medellivslängd består i detta sammanhang av den förväntade återstående 

medellivslängden vid födseln och är en uppskattning av generell medellivslängd beräknad på tidigare 

dödsfall i ett område. Slutsatser rörande återstående medellivslängd ska göras med försiktighet, både 

mellan år och mellan orter. Relativt få antal individer kan resultera i stora procentuella förändringar.  

Den Ale-specifika situationen presenteras nedan. Som framgår i diagrammet nedan finns skillnader i 

medellivslängd ur ett orts- och könsperspektiv. Övergripande lever kvinnor längre än män, vilket är 

förväntat. Åren 2017–2021 sticker dock Skepplanda ut, där männens medellivslängd är 4 år längre än 

2011-2015, 84 respektive 80 år. När medellivslängden analyseras mellan orterna framgår att männens 

medellivslängd är lägre i Alafors (79), Alvhem (76), Bohus (78) och Nol (79). Den högsta finns i Hålanda 

(84), vilket innebär en skillnad på ca 8 år mellan den högsta och lägsta. För kvinnorna är den största 

skillnaden mellan orterna i Alafors (80), Skepplanda (81), Starrkärr (85), Surte (86) och Älvängen (85). Det 

är en skillnad på 6 år mellan den högsta och lägsta.      

Analyseras medellivslängden över tid finns det flera slutsatser att dra. Mäns medellivslängd har endast 

förändrats marginellt sett över hela kommunen, från 80,9 till 80,8. I delområdena ser det dock annorlunda 

ut, där den har sjunkit i vissa områden och ökat i andra. I Alafors, Alvhem och Bohus har den sjunkit 

mellan 2011-2015 och 2017-2021. Den största minskningen är i Alvhem med ca 4 år, men det bör också 

nämnas att det är ett område med en relativt sett liten befolkning. Den största ökningen återfinns i 

Nödinge. I den förra sociala kartläggningen jämfördes medellivslängden mellan centralorterna Nödinge 

och Älvängen där männen i Älvängen hade en medellivslängd som var 6 år längre än den i Nödinge. 

Under 2017-2021 är den dock utjämnad mellan männen, där båda medellivslängderna är 82 år. Skillnaden 

mellan kvinnorna är dock större mellan orterna, där kvinnor i Nödinge har en medellivslängd som är 3 år 

lägre under 2017-2021.        



 

56 
 

Diagram 64. Den förväntade återstående medellivslängden 2011–2015 och 2017-2021 uppdelat utefter kön och delområde. 

  
Källa: SCB.   

  
Medellivslängden för män i Ale är jämförbart med hur det ser ut för motsvarande grupp i 

tvillingkommunerna och i riket. Den största skillnaden under 2017–2021 finns i Stenungssund och 

Kungälv, med en skillnad på ca 1 år. Under tidsperioden 2017–2021 är kvinnors medellivslängd i Ale 

snarlik den i riket och i Eslöv (84 år vardera), medan medellivslängden i Stenungssund och Kungälv är 86 

och 85 respektive. Sett över tid har medellivslängden i Ale utvecklats på ett liknande sett i 

tvillingkommunerna och i Sverige i stort. Medellivslängden för kvinnor i Stenungssund har ökat betydligt, 

men en sådan utveckling sticker ut sett till helheten.      

Diagram 65. Den förväntade återstående medellivslängden 2011–2015 och 2017-2021, uppdelat på kön. 

 Källa: SCB - Statistikdatabasen.         
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Område 7: Inflytande, demokratiskt och kulturellt 

deltagande 
”All makt utgår från folket” så lyder den första meningen i Regeringsformen, en av Sveriges grundlagar 

som reglerar hur Sverige styrs. Sverige bygger på demokratiska grundstenar och förverkligas genom fria 

och öppna val där röstberättigade väljer sina representanter.   

Kulturen är också en viktig aspekt av människors liv. Deltagande i kulturella sammanhang kan främja 

känslan av tillhörighet och sammanhang. Detsamma gäller för fritidsaktiviteter. Barn och ungas rätt till 

fritid och rätt att fritt delta i det kulturella livet finns skrivet i § 31 Barnkonventionen. 

Samtliga mått under detta avsnitt ger en indikation på grad av samhällsdeltagande, om än på olika sätt. Det 

demokratiska deltagandet är en viktig byggsten i en hälsosam demokrati och känslan av inflytande är en 

viktig del av att känna att man har makt över sitt liv och omgivning (Folkhälsomyndigheten 2022a). 

Valdeltagande  
Valdeltagande är ett vanligt mått på hur stort det demokratiska deltagandet är. Hur utbrett valdeltagandet 

är spelar en viktig roll för ett välfungerande samhälle då det indikerar tillit till samhälleliga institutioner och 

demokrati i sig. Personer från varierade befolkningsgrupper röstar också i olika stor utsträckning, där 

faktorer som inkomst, utbildning och arbete visar på skillnader i deltagande (Oscarsson & Holmberg 

2016).   

Valdistrikt är geografiska indelningar av en kommun bestående av 1000-2000 invånare. I Ale finns det 17 
valdistrikt. Valdeltagandet skiljer sig mellan valdistrikten. Valdeltagandet år 2022 är allra lägst i Nödinge 
Centrala (ca 73%), medan det är allra högst i Älvängen Södra och Centrala (båda på ca 89%). Det är en 
skillnad på ca 16 procentenheter.  
  
I ett valdistrikt, Älvängen Centrum, är valdeltagandet högre 2022 än 2018, samtidigt som Nol Södra låg på 
samma nivåer 2018 och 2022. I samtliga andra valdistrikt gick valdeltagandet ner. Valdeltagandet sjönk 
framför allt i Nödinge Södra (minus ca 7 procentenheter), Bohus Södra och Nol Norra (ca 6 
procentenheter vardera).  
 
Diagram 66. Valdeltagande i kommunalvalen 2018 och 2022 uppdelat på valdistrikt.  

  
Källa: Valmyndigheten. Valdistrikten i Älvängen förändrades mellan 2018 och 2022, varpå de inte går att jämföra rakt av. 
Valdistriktet Älvängen Östra tillkom 2022.   
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Valdeltagandet sjönk nationellt mellan valen 2018 och 2022, vilket även syns i Ale och 
tvillingkommunerna. Valdeltagandet är högre i Ale än i riket och i Eslöv. Samtidigt är valdeltagandet högre 
i Kungälv och Stenungssund.  
 
Diagram 67. Valdeltagande i riksdagsvalen 2018 och 2022. 

 
Källa: Valmyndigheten.   
 

Valdeltagande går även att jämföra med utbildningsnivå och födelseregion på RegSO-nivå. Sådan data är 

dock i skrivande form inte tillgänglig för valen 2022. Om man ser till valet 2018 syns tydligt att den största 

skillnaden mellan dem med för- och eftergymnasial utbildning. De med förgymnasial utbildning röstade i 

lägst utsträckning 2018 i centrala Nödinge, Surte och norra Älvängen, ca 75%. Bland de med 

eftergymnasial utbildning var valdeltagandet högst i södra Nödinge, Starrkärr/Kilanda/Ryd samt södra 

Älvängen, ca 97%. Det visar på både att valdeltagandet skiljer sig åt mellan utbildningsnivåer och de 

geografiska områdena. 

Vidare syntes i valen 2018 att svenskfödda röstar i en högre utsträckning än utrikesfödda. Valdeltagandet 

bland utrikesfödda ligger under 65% i Alafors, Bohus, Nol, centrala Nödinge, Surte och Skepplanda. 

Utrikesfödda röstade i högst uträckning i Södra Älvängen, ca 75%.       

Föreningsdeltagande 
Att delta i föreningsverksamhet är ett sätt att skapa sammanhang och delaktighet i sitt liv. För att ge en 

bild av deltagandet i kultur och fritidsaktiviteter undersöks antal föreningar och antal medlemmar i 

föreningar i kommunen. I Ale kommuns föreningsregister finns idag 135 föreningar registrerade varav 41 

av dessa bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Majoriteten av föreningarna med barn- och 

ungdomsverksamhet är idrottsföreningar. Det är föreningarna själva som väljer om de vill registreras i det 

digitala systemet och uppdaterar sin föreningsinformation, varför statistiken inte ger en komplett bild av 

alla föreningar i Ale.  

Ale kommuns medlemsstatistik bygger på de uppgifter som föreningarna själva rapporterar in till Ale 

kommun. Då det endast är 57 av totalt 135 föreningar i föreningsregistret år 2022 som rapporterat in sin 

medlemsstatistik så ger siffrorna inte en heltäckande bild. Föreningarna redovisar totalt cirka 12 200 

medlemmar varav 58% är 26 år och äldre. Könsfördelningen ser i princip likadan ut oavsett ålderskategori, 

där pojkar/män står för 55 % och flickor/kvinnor 45 % av medlemmarna.  

I medlemsstatistiken för 2022 rapporterar fritidsföreningarna i Ale flest antal medlemmar, cirka 70% av 

det totala antalet medlemmar. Kategorin består av föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 

(majoriteten idrottsföreningar) samt föreningar som sköter om kommunala anläggningar via avtal med 
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kommunen. 25% av medlemmarna är medlemmar i kulturföreningar vilket är bygdegårds-, hembygds-, 

musei- samt arrangerande kulturföreningar. Resterande 5 % av medlemmarna tillhör övriga föreningar där 

pensionärsföreningar och föreningar med social inriktning ingår. 

Aktiv i idrott 
En indikator som ger en bild av barn och ungas föreningsdeltagande i Ale är andel aktiva i idrott i åldrarna 

7-20 år, utifrån föreningarnas redovisningar till Riksidrottsförbundets LOK-stöd år 2020. 

Av diagrammet nedan framgår att flickor i lägre utsträckning är idrottsaktiva än pojkar. För kommunen 

som helhet är andelen idrottsaktiva i åldern 7-20 år totalt 73 % flickor och 81 % pojkar. Andelen 

idrottsaktiva flickor är högst i centrala Älvängen (82 %), tätt följt av södra Älvängen (81 %) samt norra 

Älvängen (80 %). Andelen idrottsaktiva pojkar är högst i östra Nödinge (91 %) och därefter södra 

Nödinge (88 %) samt södra Älvängen (86 %). Det område som sticker ut med lägst andel idrottsaktiva 

oavsett kön är centrala Nödinge, både vad gäller flickor (49 %) och pojkar (73 %).  

Diagram 68. Andel flickor och pojkar, 7- 20 år, som är aktiva i en idrottsförening, år 2020. 

 

Källa: Riksidrottsförbundet  
 

Kulturskola  
Under hösten 2022 var 10,1 % av 6-19 åringarna inskrivna i kulturskolans terminsbaserade undervisning, 

vilket ligger i linje med statistiken för riket 2021. Andel elever skiljer sig åt mellan orterna. Nol, Nödinge 

och Älvängen är de orter med högst andel elever vilket speglar var verksamheten har tillgång till lokaler. 

Nödinge sticker ut med den högsta andelen elever på drygt 19% vilket förklaras av att en stor del av 

verksamheten bedrivs i centrala Nödinge, Ale Kulturrum. 
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Diagram 69. Andel elever i kulturskolan Ale, 6-19 år, höstterminen 2022 

 

Källa: Verksamhetsdata 

Barn till föräldrar med längre utbildning är överrepresenterade i landets kulturskolor (Kulturrådet 2021). 

Drygt 85% av barnen i Ales kulturskola har föräldrar med eftergymnasial utbildning. Andelen med 

utländsk bakgrund bland kulturskoleelever i Ale är 20%, dvs. elever födda utomlands eller i Sverige med 

båda föräldrarna födda utomlands. Enligt SCB:s befolkningsstatistik för 2021, framgår jämförelsevis att 

andelen av befolkningen i Ale med utländsk bakgrund i åldersgruppen 6-19 år var 22%. Däremot är 

andelen utrikesfödda i kulturskolan något underrepresenterade, 6,3% av eleverna är födda utomlands, att 

jämföra med befolkningssiffror för Ale där andelen utrikesfödda är 8,3%.  

Kulturskolan lockar generellt fler flickor än pojkar. Enligt Kulturrådet var 62% av eleverna flickor på 

landets kulturskolor år 2021 (Kulturrådet, 2021). I Ale kommun var 67% av deltagare i kulturskolan 

hösten 2022 flickor, i åldrarna 6-19år.  

Statistiken ovan mäter kulturskolans terminsbaserade avgiftsbelagda verksamhet. Utöver detta finns 

lovverksamhet, samverkansprojekt med fritidshem och förskola samt gruppundervisning anpassad för 

personer med funktionsvariationer. Syftet med verksamheten är att nå målgrupper som är 

underrepresenterade i den terminsbaserade verksamheten. Lovverksamheten omfattade 819 barn år 2022 

(perioden 220101-221130) medan samverkan fritidshem och förskola omfattade totalt 290 barn. Utöver 

detta deltog 22 elever i en dramagrupp för personer med funktionsvariationer. 

Öppen fritidsverksamhet 

Ales öppna ungdomsverksamhet och dess tre mötesplatser i Nödinge, Surte och Älvängen finns tillgänglig 

för ungdomar i åldern 13-20 år. Mötesplatserna har öppet kvällar och helger, är kostnadsfri och kräver 

ingen föranmälan vilket kompletterar utbudet av fritidsaktiviteter för barn och unga som inte är 

föreningsaktiva eller aktiva i kulturskolan. Tjejer är dock underrepresenterade i den öppna 

ungdomsverksamheten och utgör 42% av besökarna enligt verksamhetsstatistik för 2022. Enligt statistik 

för riket så var det under perioden 2007 till 2021 en större andel bland killar än bland tjejer i åldern 16-25 

år som uppgav att de besökte en fritidsgård varje månad (MUCF, 2021). 

Som benämndes i inledningen till detta kapitel är en meningsfull fritid viktigt för att ungdomar ska hamna 

rätt. Alla fritidsaktiviteter är dock inte tillgängliga för samtliga barn och unga utan beror på familjens 

ekonomiska situation då det är avgiftsbelagda verksamheter. I LUPP-undersökningen 2020 fick 

åttondeklassare svara på frågan om de avstått från fritidsaktiviteter på grund av familjens ekonomi. 

Resultatet visade att för en del ungdomar sätter ekonomin gränser för aktiviteterna, men utvecklingen är 

positiv över tid. I Ale beskriver 3 procent av eleverna i åk 8 upprepade erfarenheter av att inte kunna göra 

eller köpa något ”som många andra i din ålder gör eller köper för att din familj inte haft råd”, vilket är en 

relativt sett stor minskning jämfört med 9 procent 2017 och mindre än GR-snittets 5 procent. Även 
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andelen som oroar sig för sina föräldrars ekonomi är mindre 2020 än 2017: 4 mot 9 procent. (Nilsson & 

Elofsson 2020).  

I LUPP undersökningen för Ale (Nilsson & Elofsson 2020) svarar 89 procent av Ales åk 8-elever att de är 

ganska eller mycket nöjda med fritiden vilket ligger på samma nivå som GR-snittet. I likhet med GR-

snittet finns en tendens till något nöjdare killar. Jämförelsen med 2017 antyder dock en positiv utveckling 

för i första hand tjejer. Skillnaderna mellan boendeområdena är små. 

Ungefär var fjärde elev i åk i Ale tycker att det finns för lite att göra på fritiden. Detta gäller tjejer i högre 

grad än killar, en könsskillnad som finns även i övriga GR-kommuner. 

De största hindren som unga uppger för att delta i fritidsaktiviteter är tid, ekonomi och svårighet att utföra 

eller ta sig till aktiviteten. Unga utrikesfödda, HBTQ-personer och tjejer upplever oftare hinder i att delta. 

Var tredje ung med funktionsnedsättning och var fjärde ung hbtq-person har avstått från fritidsaktiviteter 

av rädsla för att bli dåligt bemötta. (MUCF 2021). 

Barns språkutveckling genom bibliotek 
Diagram 70. Utveckling av antal barnbokslån i kommunala bibliotek 

 

Källa: Kungliga biblioteket och SCB 

Med aktiv låntagare menas alla personer som lånat minst en bok under året (fysisk eller digital). Enligt 

statistik är Ales siffror för utlån, barnbokslån och aktiva låntagare lägre än jämförbara tvillingkommuner. 

Barnbokslånen i Ale har minskat under perioden 2019 – 2021, trenden ser likadan ut i Eslöv, Kungälv och 

Stenungssund. En faktor är tillförlitligheten i statistiken då det i dialog med tvillingkommunerna 

framkommer att utlånen till skolan ingår i utlåningsstatistiken för de folkbibliotek som delar lokaler eller 

ligger i anslutning till en skola. Antal utlån och aktiva låntagare kan bidra till ökad läsning, men ger inte en 

fullständig bild av hur läsningen ser ut i Ale. Socioekonomi och utbildningsnivå är faktorer som nationellt 

påverkar andelen aktiva låntagare. Skolverket (2020) skriver i rapport ”Språk-, läs- och skrivutveckling – 

Förskola” att forskning visar att barn som tidigt ingår i språkgemenskaper där högläsning och diskussion av 

böcker praktiseras får bättre språk-, läs- och skrivutveckling senare i livet. 
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Analys och slutsatser inför framtida arbete 
För de flesta är Ale en bra kommun att växa upp och leva i. Kartläggningen visar att hälsan i Ale kommun 

på flera sätt blir allt bättre. Medellivslängden i kommunen har generellt sett ökat och skillnaden i 

medellivslängd bland män i Nödinge och Älvängen, som syntes förra kartläggningen 2016, är nu mer 

utjämnad. Däremot finns fortfarande en skillnad bland kvinnor, där medellivslängden i Älvängen är 3 år 

längre än i Nödinge. Ohälsotalen har en nedåtgående trend både i Ale och i riket. Skillnaderna mellan 

grupper i Ales kommunala skolor har minskat det senaste läsåret. 

Samtidigt syns fortfarande skillnader mellan olika områden och grupper i kommunen. Skillnaderna är 

resultatet av ett samhälle som har vuxit fram under en lång tid. På samma sätt kommer resultaten av de 

insatser som görs idag att dröja, ibland en hel generation fram i tiden. Därför kan i många fall 

förändringen sedan förra kartläggningen verka liten. 

De förändringar som skett, sedan förra kartläggningen 2016, kan bero på flera saker. Exempel på faktorer 

som påverkar är globala och nationella trender och förändringar, integration och migration, 

konjunkturläget och demografiska förändringar i befolkningen. Många av faktorerna är komplexa och 

kräver därmed egna fördjupningsrapporter. Ett exempel är integration och migration, där förändringar har 

skett under främst 2015, som syns i statistiken ungefär kring 2017. Covid 19 pandemin, kriget i Ukraina 

och pågående lågkonjunktur är andra omvärldsfaktorer, som påverkat människors beteendemönster, 

ekonomi och därmed även statistiken. 

Bostad och närmiljö  
Livsvillkoren börjar formas redan när samhällen byggs. Människors ekonomi påverkar hur personer 

bosätter sig. Kartläggningen visar att fördelningen av upplåtelseformer skiljer sig mellan kommunens 

områden, där centrala Nödinge har 28 % äganderätter och 71 % hyresrätter medan östra Nödinge har 99 

% äganderätter och 1 % hyresrätter. Likaså skiljer sig bostadsarea per person och kvm (ett sätt att mäta 

trångboddhet på). Två områden med närhet till pendlingsstation som har hög genomsnittlig bostadsarea är 

Östra Nödinge (45) och Norra Älvängen (43). Centrala Nödinge ligger också med närhet till 

pendlingsstation, men har lägst bostadsarea (35). Då detta är ett genomsnitt kan dock ytterligheter variera 

mellan individer. Kartläggningen visar en ökning av akut hemlöshet i Ale kommun. Det är dock för få fall 

för att analysera per område eller åldersgrupp. Notera även att statistiken avser antal beslut och inte antal 

individer, vilket gör att det inte behöver betyda att hemlöshet har ökat utan kan istället vara relaterat till 

fler beslut per individ. 

Människor i Ale uppfattar fortfarande platser där många människor rör sig så som kommunens 

resecentrum/pendlingsstationer och mörka platser som otrygga. Det är även dessa platser som polisen 

jobbar med att vara på. Narkotikabrott har över tid ökat, även om viss del av ökningen kan bero på att fler 

brott upptäcks. Narkotikaanvändning och rökning har minskat bland ungdomarna i Ale kommun, enligt 

den senaste CAN undersökningen, vilket tyder på att arbete i Ale kommun har gett resultat. Attityderna att 

det medför liten eller ingen risk att använda heroin och cannabis har dock ökat. Orosanmälningar vad 

gäller barn 0-17 år har ökat över tid och även fast även anmälningsbenägenheten ökar, går det inte att 

utesluta att det även finns en faktisk ökning. 

Barn och ungas uppväxtvillkor 
De skilda livsvillkorens konsekvenser synliggörs när hälsan mäts hos de allra yngsta. Kariesfriheten hos 6-

åringar har ökat något över tid i Ale kommun, men det skiljer sig åt mellan delområdena. Det är positivt 

att se att kariesfriheten ökar i både Nödinge och Älvängen. Däremot har kariesfriheten sjunkit i 

Skepplanda och Nol. Goda förutsättningar under uppväxtåren är en av de viktigaste faktorerna för en 

långsiktigt god hälsa och gott välbefinnande. Kartläggningen visar en påtaglig skillnad i barns 

uppväxtvillkor i Ale. Barnfamiljer i Ale som lever i ekonomisk utsatthet finns i alla kommunens områden 

men i högre utsträckning i centrala Nödinge, Bohus, Nol, Skepplanda och Surte. I centrala Nödinge lever 

nästan en tredjedel av barnen 0-17 år med låg ekonomisk standard (risk of poverty). I vissa delar av 

kommunen är motsvarande andel 4 procent och i vissa andra områden runt 10 %. En oroande ökning 
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syns i Skepplanda, Bohus och Nol. Låg ekonomisk standard är det internationellt vedertagna måttet för att 

mäta risk för fattigdom och ska inte förväxlas med låg inkomststandard, som i stället är ett absolut mått 

för att visa när familjens inkomster är lägre än de nödvändiga utgifterna. 

Även hos totalbefolkningen syns skillnader mellan områden så som för den disponibla medianinkomsten, 

låg ekonomisk standard och segregation (socioekonomiskt index), där centrala Nödinge är avsevärt mer 

utsatt i förhållande till övriga kommunen. Den största ökningen av socioekonomiskt index skedde mellan 

2019–2020, där en möjlig faktor är de ekonomiska påfrestningarna som coronapandemin orsakade, även 

om den i så fall inte påverkat i lika hög grad i alla områden. Detta skulle kunna vara en indikation på hur 

känsligt ett område är för konjunktursvängningar i förhållande till ett annat område. Andra framtida 

ekonomiska kriser kan bidra till en fortsatt negativ utveckling av det socioekonomiska indexet. Sverige är 

inne i en lågkonjunktur samtidigt som kriget i Ukraina påverkar samhällsekonomin, vilket gör det 

socioekonomiska indexet till ett mått att fortsatt följa de kommande åren.  

Skolan äger den största potentialen att rusta barn och ungdomar med kapacitet att överskrida sociala 

skillnader i uppväxtvillkor. Vilka betyg en elev får i årskurs 9 avgör inte bara möjligheterna att studera 

vidare, utan påverkar i förlängningen också individens välbefinnande och hälsoutveckling. Barn med 

föräldrar som har eftergymnasial utbildningsnivå och är födda i Sverige går i högre grad ut grundskolan 

med godkända betyg och blir behöriga till gymnasiet medan en lägre andel blir behöriga till gymnasiet av 

barn som har föräldrar med som mest gymnasieutbildning och utrikesfödd. Kommunen har sedan förra 

kartläggningen arbetat med likvärdighet i skolan, vilket kan ha påverkat att skillnaderna mellan grupper i 

Ales kommunala skolor har minskat det senaste läsåret. Ales grundskolor har en lägre lärartäthet jämfört 

med riket och jämförelsekommunerna, andelen behöriga lärare i Ale har varit på samma nivå länge, men 

ligger lägre än jämförelsekommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). 

Kön, föräldrars utbildningsnivå och utrikes/inrikesfödd är faktorer som påverkar deltagandet i 

kulturskola, föreningsliv och öppen ungdomsverksamhet i Ale. Statistiken för Ale liknar hur det ser ut i 

hela landet. I undersökningen Ung idag (MUCF, 2021) uppger var tredje ung med funktionsnedsättning 

och var fjärde ung hbtqi-person att de har avstått från fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. 

Unga utrikesfödda, HBTQI-personer och tjejer upplever oftare hinder i att delta. Detta förstärker bilden 

av att det finns skäl att fortsatt arbeta aktivt med att motverka de skillnader i förutsättningar att delta som 

finns.  

Utbildningsnivå, arbetsmarknadschanser och hälsa 
Den eftergymnasiala utbildningsnivån ökar framför allt i Älvängens områden och är generellt högre bland 

inrikesfödda än utrikesfödda. I centrala och södra Älvängen har den eftergymnasiala utbildningen ökat 

mer bland utrikesfödda än inrikesfödda. Kommunen har haft en hög inflyttning sedan 2016, som bland 

annat består av barnfamiljer från Göteborg. Om förändringarna i utbildningsnivå är relaterade till befintlig 

befolkning eller till inflyttning går inte att fastslå utan djupare analys. 

Ett sätt att höja utbildningsnivån hos befolkningen är genom vuxenutbildning. Utifrån Ales 

utbildningsnivå kan antas att behovet av vidareutbildning på Komvux är stort. Att mäta behovet utifrån de 

som söker sig till vuxenutbildningen är svårt då det säkert finns många som inte söker. Eftersom all 

vuxenutbildning inte genomförs av den egna kommunen är det inte möjligt att dra säkra slutsatser om 

jämförelsekommuner, men utifrån den utbildning som kommunerna anordnar verkar Ale ha en lägre andel 

av befolkningen inskriven jämfört med både Eslöv och Stenungssund. En jämförelse av kommunernas 

kostnad för vuxenutbildning bekräftar den bilden. Ales kostnad för den totala vuxenutbildningen per 

invånare är lägre än referenskostnaden och standardkostnaden för Ale (framräknad utifrån 

utbildningsnivån hos befolkningen 2020).  

Unga män som varken arbetar eller studerar ökar i Ale kommun. Det är ett för litet antal för att dra 

slutsatser, men är viktigt att följa upp framåt. Suicid har minskat något på senare år, men är fortsatt på 

höga nivåer för män både i Ale och riket. Psykisk ohälsa fortsätter vara försämrad för kvinnor, där kvinnor 
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i högre grad är diagnostiserade för psykiatrisk sjukdom än män och tjejers självupplevda hälsa har 

försämrats enligt den senaste CAN-undersökningen (2022). 

Äldre befolkning 
Bland dem som bor på särskilt boende i Ale är det markant fler som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd 

som mycket gott eller ganska gott jämfört med tidigare år, men att det samtidigt är fler som bedömer det 

som ganska dåligt eller mycket dåligt. Med andra ord har ytterligheterna ökat (både i positiv riktning och i 

negativ riktning) och färre har bedömt sitt allmänna hälsotillstånd som någorlunda. Resultaten för 2022 är 

i paritet med resultaten från 2016. Hur övrig äldre befolkning i Ale kommun, som inte har insatser från 

äldreomsorgen, mår undersöks inte i denna kartläggning. Andelen äldre med låg ekonomisk standard 

generellt i kommunen har en sjunkande trend, vilket tyder på att vissa äldre fått en bättre ekonomi. Hur 

pågående lågkonjunktur påverkar hushållen syns dock ännu inte i statistiken.  

Hur kommunen kan påverka 
Framgångsfaktorer för att arbeta för att människor ska få bra livsvillkor är långsiktigt arbete i samverkan 

och med ett kunskapsbaserat arbetssätt. Genom tidiga investeringar i människor under uppväxtåren kan 

vinster på längre sikt göras. När fler klarar skolan, väljer att utbilda sig vidare, arbetar och försörjer sig 

själva följer ett ökat välbefinnande och förbättrad hälsa. Färre hamnar i ett kostsamt utanförskap. En 

sådan socialt hållbar utveckling gynnar såväl individ som samhälle. Ale kommun kommer att följa 

utvecklingen mer regelbundet och använda det som underlag i prioriteringar och utvecklingsarbete. 

Kommunen kan arbeta vidare inom följande områden: 

• Kartläggningen kan användas som ett av underlagen i strategisk samhällsplanering och 

bostadsförsörjningsprogram. Samverkan och kravställning kan ske tillsammans med exploatörer kring 

bostadsbyggande. Även bredbandsuppkopplingen behöver fortsätta säkerställas på landsbygd. 

• Utbildningsverksamheterna har de senaste åren haft fokus på likvärdighet, att skapa lika möjligheter 

för barn och elever, dels genom kompensatoriska insatser utifrån olika barn och elevers olika 

förutsättningar, och genom att utveckla undervisningens kvalitet. Detta är ett långsiktigt arbete som 

tar tid och behöver fortsätta, såväl på nationell nivå som i Ale.  

• Insatser för att möjliggöra att alla barn från tre år får utbildning i förskola. Arbetet sker utifrån den 

nya skrivningen i skollagen där kommunerna ska ta ett större ansvar för att alla barn ska gå i 

förskola.   

• Insatser för att förbättra kvaliteten i fritidshemmen genom att öka andel lärare med legitimation. Samt 

öka andel inskrivna barn i fritidshemmen, särskilt barn med en ogynnsam socioekonomisk bakgrund.   

• Fortsätta med uppsökande kulturverksamhet. Utvärdera huruvida den uppsökande verksamheten har 

lett till att andra målgrupper söker sig till kulturskolan. 

• Kommunen har beslutat om nya placeringsområden för förskolor och skolor med hänsyn tagit i 

förvaltningens underlag till socioekonomisk sammansättning i bostadsområden. Då denna förändring 

ännu inte pågått under en längre tid, är det för tidigt att veta om det ger effekt.  

• Arbeta vidare med att få fler i studier och arbete genom exempelvis vuxenutbildningen. 

• Tidigt samordnade insatser (TSI) är ett samverkansforum som sammanhållet formulerar uppdrag i 

tidig ålder eller tidig process för att bidra till en god start i livet bland barn och ungdomar, samt deras 

familjer. TSI tar vara på innovation och arbetar för att lösa problem utifrån ett helhetsperspektiv och 

samverkan, vilket innebär att testa nya arbetssätt och prövar nya metoder som anpassas efter behov. 

• Socialtjänst, skola, polis, fritid (SSPF) arbetar sammanhållet med förebyggande- och trygghetsarbete 

riktat mot ungdomskriminalitet och ungdomar som är i riskzon för kriminalitet. SSPF är en 

samverkansform som riktar sig till familjer och ungdomar mellan 12 och 18 år. Syftet är att bidra till 

en positiv utveckling för ungdomar som har eller riskerar att hamna snett genom att arbeta 

tillsammans med vårdnadshavare och den unga, samt andra samverkansaktörer. Målet är skapa en 

fungerande skolgång och leva fri från kriminalitet och droger, samt förhindra och minimera 

ungdomars brottslighet och drogmissbruk. 
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Skapad: 2023-01-04 

Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens 
sammanträde 2023-01-10 

Ärendegrupp i delegeringsordning: Allmänna ärenden (A), Ekonomi (E), Upphandling (U), 
Internöverenskommelser (I), Dataskyddsförordningen (D), Kultur- och fritidsfrågor (X) 

Tidsperiod för beslutsdatum: 2022-11-23 – 2023-01-03 

Diarienummer Handling Beslut Beslutdatum Delegat 

KS-
HR.2022.624 

Antagande av rutin 
för rekrytering 

Beslut om att anta rutin 
för anställning av släkting 
eller närstående. 

Inget 
beslutsdatum, 
upprättat 
2022-11-02 

Kommunchef 

KS-
KFU.2022.681 

Redovisning av 
delegeringsbeslut - 
föreningsbidrag 
2022 

Beslut om utbetalning av 
föreningsbidrag, total 
summa 156 549 kr.  

Utbetalning av Säkra 
ridvägar driftsbidrag 
Säkra ridvägar, 50 000 kr 

Utbetalning av riktat 
bidrag 

Ale Innebandyförening, 
549 kr (ersättning fika i 
samband med megadag) 

OK Alehof, 74 000 kr 
(bidrag från folkhälsa) 

Utbetalning av 
aktivitetsbidrag 
Ale Basket, 14 712 kr 
Föreningen Team 
Motogirls, 1 500 kr 
IF Friskis&Svettis 
Kungälv/Ale, 1 500 kr 
Nol IK, 14 288 kr 

2022-11-17 Verksamhetschef 
fritid 

KS-
EKO.2022.603 

Upphandling FKU 
Pensionsavsättning 

Beslut om tecknande av 
avtal med KPA 
Tjänstepensionsförsäkrin
g AB. 

2022-11-23 Upphandlingschef 

KS.2022.468 
Tillsyn av Sektor 
Service närarkiv, 
Ledetvägen 6 
Alafors 

Beslut om ett 
föreläggande. 2022-11-25 Kommunarkivarie 

KS.2022.664 

Begäran från 
försvarsmakten om 
yttrande gällande 
ansökan till 
hemvärnet 

Ansökan tillstyrks. 2022-11-25 Kommunjurist 

KS.2022.663 

Begäran från 
försvarsmakten om 
yttrande gällande 
ansökan till 
hemvärnet 

Ansökan tillstyrks. 2022-11-25 Kommunjurist 



Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS.2022.469 

Tillsyn av 
Miljöenhetens 
närarkiv, 
Ledetvägen 6 
Alafors 

Beslut om nio 
förelägganden. 2022-11-28 Kommunarkivarie 

KS.2022.684 
Aleförslag – Ny 
lekplats i 
Skepplanda 

Beslut om att Aleförslaget 
ska hanteras av 
samhällsbyggnadsnämnd
en. 

2022-12-06 Kommunsekreterar
e 

KS-EKO.2022-
506 

Upphandling av 
kaffe och te 

Beslut om tecknande av 
ramavtal med 
leverantören Kahls Kaffe 
AB. 

2022-12-13 Upphandlingschef 

KS.2022.694 
Aleförslag – 
Lekpark i södra 
Surte 

Beslut om att Aleförslaget 
ska hanteras av 
samhällsbyggnadsnämnd
en. 

2022-12-14 Kommunsekreterar
e 

KS-
EKO.2022.393 

Upphandling av 
tolktjänster 

Beslut om tecknande av 
avtal med tre leverantörer 
för en period om 
maximalt fyra år. 
Leverantörerna är Lingua 
Communikation Nordic 
AB, Språkservice Sverige 
AB och Göteborgs 
Tolkförmedling AB. 

2022-12-14 Upphandlingschef 

KS-
EKO.2022.712 

Upphandling av 
tjänster inom 
krisstöd 

Beslut om tecknande av 
avtal med med 
leverantören Falck 
Healthcare AB, 556577-
1259. Ramavtal gäller 
med startdatum 2021-05-
01 och slutdatum 2023-
04-30. Förlängning är 
möjlig med 2 plus 2 år. 

2022-12-15 Upphandlingschef 

KS-
KFU.2022.706 

Aleförslag – Större 
parkering vid Surte 
badplats 

Beslut om att Aleförslaget 
ska hanteras av 
samhällsbyggnadsnämnd
en. 

2022-12-19 Kommunsekreterar
e 

KS.2022.685 

Laglighetsprövning 
enligt 
kommunallagen -  
kommunfullmäktige
s beslut 2022-11-14 
§ 151 och § 178 

Beslut om att skicka in 
yttrande om 
laglighetsprövning. 

2022-12-20 Kommunstyrelsens 
ordförande 

KS.2022.686 

Laglighetsprövning 
enligt 
kommunallagen - 
kommunstyrelsen i 
Ale beslut 2022-11-
29 § 184 och 185 

Beslut om att skicka in 
yttrande om 
laglighetsprövning. 

2022-12-20 Kommunstyrelsens 
ordförande 

KS-
KFU.2022.701 

Kulturbidrag 2022 - 
Riktat bidrag till Ale 
Vikingagård 
Byalaget 

Beslut att föreningen Ale 
Vikingagård Byalaget 
beviljas ett stöd om 37 
000 SEK, för 
utvecklingen av 
verksamheten och 
investeringar i fastigheten 
som ägs av Ale kommun. 

2022-12-21 Verksamhetschef 



Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS-
KFU.2022.701 

Kulturbidrag 2022 - 
Riktat bidrag till 
Glasbruksmuseets 
vänner 

Beslut att 
Glasbruksmuseets 
vänner beviljas ett stöd 
om 61 000 SEK, för 
utvecklingen av 
verksamheten och 
investeringar i lokalerna 
som ägs av Ale kommun. 

2022-12-21 Verksamhetschef 

KS-
HR.2022.691 

Fastställande av 
uppdaterad rutin för 
intern representaion 
och gåvor 

Beslut att uppdaterad 
rutin för intern 
representation och gåvor 
fastställs. 

2022-12-21 Kommunchef 

 

 



Skapad: 2023-01-04 

Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens 
sammanträde 2023-01-10 

Ärendegrupp i delegeringsordning: HR och organisation (HR) 

Tidsperiod för diarieförda beslut: 2022-11-23 –2023-01-03 

Diarienummer Handling Beslut Beslutdatum Delegat 

KS.2022.17 Beslut om 
avstängning 

Anställd stängs av från sitt 
arbete med lön under perioden 
2022-11-22 – 2022-11-25. 

2022-11-23 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 Beslut om 
anställning 

Näringslivsutvecklare anställs 
från och med 2022-11-16. 2022-11-07 Näringslivschef 

KS-HR.2022.10 Beslut om 
anställning 

Barnskötare anställs från och 
med 2022-10-01. 2022-11-17 Rektor 

KS-HR.2022.13 Beslut om 
anställning 

Barnskötare anställs från och 
med 2023-01-01. 2022-11-23 Rektor 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Socialsekreterare anställs från 
och med 2023-02-13. 2022-12-01 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Socialsekreterare anställs från 
och med 2022-10-24. 2022-10-24 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Habiliteringspersonal anställs 
från och med 2022-11-01. 2022-11-01 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Arbetsledare anställs från och 
med 2022-08-01. 2022-08-01 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Boendestödjare anställs från 
och med 2022-10-26. 2022-10-26 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödassistent anställs från och 
med 2022-11-21. 2022-11-14 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Kurator anställs från och med 
2022-12-01. 2022-11-17 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Undersköterska anställs från 
och med 2022-11-08. 2022-11-08 Enhetschef 

KS-HR.2022.17 
Beslut om 
avstängning 
av anställd 

Anställd stängs av upp till 30 
dagar med lön under utredning. 2022-12-01 Verksamhetschef 

KS-HR.2022.10 Beslut om 
anställning 

Lärare anställs från och med 
2022-10-01. 2022-10-01 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 Beslut om 
anställning 

Lärare anställs från och med 
2022-10-03. 2022-11-28 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Legitimerad sjuksköterska 
anställs från och med 2023-01-
01. 

2022-12-01 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 Beslut om 
anställning 

Barnskötare anställs från och 
med 2023-01-01. 2022-12-05 Rektor 

KS-HR.2022.10 Beslut om 
anställning 

Resurspedagog anställs från 
och med 2022-10-15. 2022-09-16 Verksamhetschef 

KS-HR.2022.10 Beslut om 
anställning 

Socialpedagog/behandlare 
anställs från och med 2022-10-
17. 

2022-10-14 Verksamhetschef 



Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS-HR.2022.37 
Beslut om 
prövning av 
utförande av 
bisyssla 

Bisyssla bedöms inte påverka 
arbetsgivaren i något avseende 
varför bisysslan kan godkännas. 

2022-11-21 Enhetschef 

KS.2022.27 Beslut om 
lönetillägg 

Anställd får efter lönetillägg ny 
månadslön på 27 500 kr från 
och med 2023-01-01.  

2022-12-12 HR-chef 

KS-HR.2022.11 Beslut om 
anställning 

Driftsamordnare anställs från 
och med 2022-11-01. 2022-10-31 IT-chef 

KS-HR.2022.11 Beslut om 
anställning 

IT-tekniker anställs från och med 
2022-11-01. 2022-10-31 IT-chef 

KS-HR.2022.11 Beslut om 
anställning 

IT-tekniker anställs från och med 
2022-11-01. 2022-10-31 IT-chef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Arbetsterapeut anställs från och 
med 2022-12-01. 2022-11-23 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Undersköterska anställs från 
och med 2022-12-14. 2022-12-06 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Boendestödjare anställs från 
och med 2022-12-01. 2022-12-01 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Tillförordnad verksamhetschef 
anställs från och med 2023-01-
01. 

2022-12-01 Sektorchef 

KS-HR.2022.14 Beslut om 
anställning 

Projektledare anställs från och 
med 2023-02-14. 2022-12-14 Enhetschef 

KS-HR.2022.10 Beslut om 
anställning 

Biträdande rektor anställs från 
och med 2023-01-09. 2022-12-16 Verksamhetschef 

KS-HR.2022.10 Beslut om 
anställning 

Barnskötare anställs från och 
med 2023-01-01. 2022-12-13 Rektor 

KS-HR.2022.10 Beslut om 
anställning 

Lärare i SO anställs från och 
med 2023-01-09. 2022-12-19 Rektor 

KS-HR.2022.10 Beslut om 
anställning 

Specialpedagog anställs från 
och med 2023-01-10. 2022-12-19 Rektor 

KS-HR.2022.15 Beslut om 
anställning 

Bibliotekarie anställs från och 
med 2023-01-01. 2022-12-13 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Bibliotekarie anställs från och 
med 2023-01-16. 2022-11-29 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Vårdbiträde anställs från och 
med 2022-12-05. 2022-11-29 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Förste socialsekreterare anställs 
från och med 2022-07-29. 2022-12-14 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Arbetsledare anställs från och 
med 2023-01-02. 2022-11-30 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödpedagog anställs från och 
med 2023-01-16. 2022-11-22 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödassistent anställs från och 
med 2023-01-16. 2022-11-09 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödassistent anställs från och 
med 2023-01-16. 2022-11-21 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödassistent anställs från och 
med 2023-01-16. 2022-11-21 Enhetschef 



Diarienummer Handling Beslut  Beslutdatum Delegat 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödassistent anställs från och 
med 2023-01-16. 2022-11-28 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödassistent anställs från och 
med 2023-01-16. 2022-11-21 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödassistent anställs från och 
med 2023-03-01. 2022-12-13 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödassistent anställs från och 
med 2023-01-16. 2022-11-21 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödassistent anställs från och 
med 2023-01-16. 2022-12-08 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödassistent anställs från och 
med 2023-01-16. 2022-12-06 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödassistent anställs från och 
med 2023-01-16. 2022-12-06 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödassistent anställs utan 
angivet startdatum. 2022-12-06 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödassistent anställs från och 
med 2023-01-01. 2022-09-23 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödassistent anställs från och 
med 2022-11-04. 2022-10-06 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödassistent anställs från och 
med 2022-11-01. 2022-10-06 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödassistent anställs från och 
med 2023-01-23. 2022-10-18 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödassistent anställs från och 
med 2023-01-09. 2022-10-25 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödassistent anställs från och 
med 2022-12-05. 2022-11-21 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödassistent anställs från och 
med 2023-02-16. 2022-11-23 Enhetschef 

KS-HR.2022.12 Beslut om 
anställning 

Stödassistent anställs från och 
med 2023-02-01. 2022-12-16 Enhetschef 

KS-HR.2022.13 Beslut om 
anställning 

Avdelningschef anställs från och 
med 2023-01-02. 2022-10-20 Kommunchef 

KS-HR.2022.13 

Beslut om 
förordnande 
av 
tillförordnad 
sektorchef 

Verksamhetschef förordnas att 
förordnas att, jämte sin tjänst 
vara tillförordnad sektorchef på 
sektor socialtjänst från 2022-12-
22 till och med 2023-01-01. 

2022-10-20 Kommunchef 

 



Skapad: 2023-01-04

Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsens 
sammanträde 2023-01-10 

Ärenden som enligt kultur- och fritidsutskottet har rätt att fatta enligt reglemente i enlighet 
med kommunstyrelsens beslut KS § 184, 2022-11-29 och som inte utgör förslag till 
kommunstyrelsen eller delegeringsbeslut enligt delegeringsordning.  

Utskottets beslut ska enligt samma beslut fortlöpande redovisas till kommunstyrelsen. 

Tidsperiod för beslutsdatum: 2022-11-23 – 2023-01-03 

Datum Beslutsparagraf Ärendenummer Beslut 

2023-01-03 KS-KFu § 9 KS-KFU.2022.713 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
beslutar att godkänna redovisningen och 
uppföljningen av det systematiska 
brandskyddsarbetet 2022. 


	Föredragningslistan
	    5.1 Tjänsteutlåtande
	    5.2 Regler om kommunalt bidrag till enskilda vägar
	    5.3 Protokollsutdrag gamla KF-beslutet 1997-04-28 § 50
	    5.4 Remissyttrande från Älvangens vägförening
	    5.5 Remissyttrande Nol Alafors Vägförening
	    5.6 Protokoll 2022-11-16 - SBN § 252
	    5.7 Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad
	    6.1 Protokoll 2022-12-12 - KF § 199
	    6.2 Protokoll 2022-11-29 - KS § 187
	    6.3 Initiativärende från Robert Jansson (SD):  Förslag om uppdrag gällande skola i området Nol-Alafors
	    7.1 Protokoll 2023-01-03 - KS-KFu § 4
	    7.2 Tjänsteutlåtande
	    7.3 Bidragsregler för Ale kommun, 2023-01-01
	    7.4 Protokoll 2022-10-06 - KFN § 91
	    8.1 Tjänsteutlåtande
	    8.2 Förslag Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i Ale kommun
	    8.3 Reviderade bilagor med föreslagna ändringar
	    9.1 Tjänsteutlåtande
	    9.2 Redovisning av utbetalat partistöd 2022
	    9.3 Redovisning av kommunalt partistöd - Moderata samlingspartiet i Ale
	    9.4 Redovisning av kommunalt partistöd - Centerpartiet
	    9.5 Redovisning av kommunalt partistöd - Kristdemokraterna Ale
	    9.6 Redovisning av kommunalt partistöd - Liberalerna i Ale
	    9.7 Redovisning av kommunalt partistöd - Socialdemokraterna
	    9.8 Redovisning av kommunalt partistöd - Vänsterpartiet
	    9.9 Redovisning av kommunalt partistöd - Sverigedomokraterna
	    9.10 Redovisning av kommunalt partistöd - Miljöpartiet
	    9.11 Redovisning av kommunalt partistöd - Framtid i Ale
	    9.12 Bilaga 1 redovisningsåret 2021- Socialdemokraterna
	    10.1 Tjänsteutlåtande
	    10.4 Bilaga 3: Fastighetsregister Osbacken VO-område 2022
	    10.5 Protokoll 2022-11-16 - SBN § 258
	    10.6 Tjänsetutlåtande från sektor samhällsbyggnad
	    11.1 Tjänsteutlåtande
	    11.2 Nämndplan med budget 2023 - Kommunstyrelsen
	    11.3 Protokoll informationsmöte IFM, 2022-12-15
	    11.4 Protokoll förhandling MBL, 2022-12-22
	    12.1 Protokoll 2023-01-03 - KS-KFu § 5
	    12.2 Tjänsteutlåtande
	    12.3 Utskottsplan med budget 2023 - Kultur- och fritidsutskottet
	    12.4 Protokoll informationsmöte IFM kultur och fritid, 2022-12-15
	    13.1 Protokoll 2023-01-03 - KS-KFu § 6
	    13.2 Tjänsteutlåtande 
	    13.3 Intern kontrollplan 2023 - Kultur- och fritidsutskottet
	    14.1 Protokoll 2023-01-03 - KS-KFu § 7
	    14.2 Tjänsteutlåtande
	    14.3 Uppföljningsrapport intern kontrollplan 2022 - Kultur- och fritidsutskottet
	    15.1 Tjänsteutlåtande
	    15.2 Nulägesanalys 2022 - Kommunstyrelsen
	    15.3 Protokoll informationsmöte IFM, 2022-12-15
	    16.1 Protokoll 2022-12-13 - KS-KFu § 5
	    16.2 Tjänsteutlåtande
	    16.3 Nulägesanalys 2022 - Kultur- och fritidsutskottet
	    17.1 Tjänsteutlåtande
	    17.2 Ansökan förskott elprisstöd Alebacken SK 2022-12-11.pdf
	    18.1 Protokoll 2023-01-03 - KS-KFu § 8
	    18.2 Tjänsteutlåtande
	    18.3 Bliblioteksplan Ale kommun 2023-2024
	    18.4 Protokoll 2022-11-16 - UBN § 100
	    18.5 Remissvar från utbildningsnämnden
	    19.1 Tjänsteutlåtande
	    20.1 Tjänsteutlåtande
	    20.2 Aleförslag Placera kommunens hjärtstartare utomhus med kommentarer
	    20.3 Aleförslag Placera kommunens hjärtstartare utomhus
	    21.1 Tjänsteutlåtande
	    21.2 Rapport uppföljning SBA 2022 - Sektor kommunstyrelsen
	    22.1 Tjänsteutlåtande
	    22.2 Social kartläggning 2022 - Djupdykning i Alebornas livsvillkor
	    23.1 Redovisning delegationsbeslut (övriga)
	    23.2 Redovisning delegationsbeslut (HR-och organisation)
	    23.3 Redovisning delegationsbeslut (KS-KFu)



