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Sektor kultur och fritid
Diarienummer:KFN.2021.34
Datum: 2021-08-25
Handläggare Martin Andersson
Kultur- och fritidsnämnden

Behovsanalys lokaler 2023-2032
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta Behovsanalys för lokaler 2023-2032 Kultur- och
fritidsnämnden
Sammanfattning
Behovsanalysen beskriver behovet av lokaler för sektor kultur och fritid för perioden 20232032 och redogör för behoven per verksamhetsområde och ort.
Behovsanalysen är ett underlag till kommunens lokalförsörjningsplan och används dels när
samtliga verksamheters behov sammanställs, dels för att prioritera behoven. Lokalstyrgruppen
granskar prioriterade lokalbehov utifrån en strategisk och kommungemensam nivå. Därefter
tar kommunfullmäktige beslut om lokalförsörjningsplan och investeringsbudget.
Behovet av lokaler varierar över tid men i takt med befolkningen i kommunen ökar så ökar
även behovet av lokaler. Kultur- och fritid måste kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler, väl
anpassade för verksamheten, för att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag enligt gällande
lagar och politiskt antagna mål.

Anna Reinhardt

Martin Andersson

Sektorchef

Utvecklingsledare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-25
Behovsanalys lokaler 2023-2031 Kultur- och fritidsnämnden
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Fastighetschef, Sektor service

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ärendet
Behovsanalysen beskriver behovet av lokaler för kultur- och fritidsnämnden för perioden
2023-2032 och redogör för behoven per verksamhetsområde.
Behovsanalysen är ett underlag till kommunens lokalförsörjningsplan och används dels när
samtliga verksamheters behov sammanställs, dels för att prioritera behoven. Lokalstyrgruppen
granskar prioriterade lokalbehov utifrån en strategisk och kommungemensam nivå. Därefter
tar kommunfullmäktige beslut om lokalförsörjningsplan och investeringsbudget.
Behovet av lokaler varierar över tid men i takt med befolkningsökningen i kommunen ökar
även behovet av lokaler. Kultur- och fritid har behov av att kunna erbjuda ändamålsenliga
lokaler, väl anpassade för verksamheten, för att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag
enligt gällande lagar och politiskt antagna mål.
Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse behovet av lokaler, anpassa
lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för onyttjade lokaler. God
framförhållning behövs för att kunna finansiera, utveckla och leverera lokaler till invånare
och medarbetare samt möta krav på förändrad service i rätt tid, på rätt plats och till rätt
kostnad.
Ekonomisk bedömning
Behovsanalysen är ett underlag till kommunens lokalförsörjningsplan och används när
beredningsgrupp lokaler sammanställer samtliga verksamheters behov. Schablonberäknade
investeringskostnader tas fram och därefter föreslår beredningsgruppen en prioritering av
behoven och lämnar förslag till lokalstyrgruppen (tillika förvaltningsledningen).
Lokalstyrgruppen granskar prioriterade lokalbehov utifrån en strategisk och
kommungemensam nivå. Därefter tar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslut om
lokalförsörjningsplan och investeringsbudget.
Invånarperspektiv
Kultur och fritid ska genom verksamhet skapa bredd, inkludering, tillgänglighet och
pedagogisk utveckling för barn och ungdomar i Ale. För att möjliggöra detta finns behov av
lokaler som är anpassade såväl för deltagarnas förutsättningar. En utvecklad infrastruktur av
lokaler och anläggningar för kultur och fritidsverksamhet gynnar den sociala hållbarheten,
möjligheten för invånarna att mötas kring gemensamma intressen bidrar till förutsättningar för
inkludering och motverkar därigen segregation.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Lagstiftning och kommunala styrdokument
Verksamhetsplan med budget, investeringsplan och lokalförsörjningsplan.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Behovsanalysen är ett underlag till kommunens lokalförsörjningsplan och används dels när
samtliga verksamheters behov sammanställs, dels för att prioritera behoven. Lokalstyrgruppen
granskar prioriterade lokalbehov utifrån en strategisk och kommungemensam nivå. Därefter
tar kommunfullmäktige beslut om lokalförsörjningsplan och investeringsbudget.
Förvaltningens bedömning
Sektorns bedömning av framtida lokalbehov framgår i beslutsunderlaget: Behovanalys lokaler
2023-2032.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Behovsanalys för lokaler 2023–2032
Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2021-07-02
Dnr: KFN 2021.34

Arbetet med Behovsanalys för lokaler 2023–2032 Kultur- och fritidsnämnden har letts av
Martin Andersson, utvecklingsledare Kultur- och fritid och tagits fram i samarbete med
Anna Reinhardt, sektorchef Kultur- och fritid
Jeanette Liveland Colombo, verksamhetsutvecklare Kultur- och fritid
Jonas Bolding, Bibliotekschef
Ulf Berglund, enhetschef Kultur
Åsa Holmbom, enhetschef Öppen ungdom
Klas Arvidsson, enhetschef Ale Fritid
Mikael Falk, controller Kultur- och fritid
Statistik: Befolkningsprognos 2021–2032, Ale kommun, Planerat bostadsbyggande 2021–
2025, Ale Kommun

Ale kommun
Ale kommuns vision ”Lätt att leva” innebär bland annat att i Ale är det nära till skola, arbete
och sköna naturupplevelser. Tillsammans ska kommunen förenkla människors vardag,
förädla våra tjänster och service samt värna om den gemensamma livsmiljön och ge
aleborna livskvalitet.
Tillväxten i Ale kommun ställer krav på en långsiktig planering för att behålla och hållbart
utveckla kommunal service. God framförhållning behövs för att kunna finansiera, utveckla
och leverera lokaler till invånare och medarbetare samt möta krav på förändrad service i rätt
tid, på rätt plats och till rätt kostnad. Befolkningsökningen och exploateringstakten bidrar till
behov av fler platser inom förskola och skola. Det innebär också ökat krav på
investeringstakt och innovativa lösningar.

Strategier för lokalförsörjning
Kommunfullmäktige antog 2017 (dnr 2017.181) mål och strategier för lokalförsörjning i Ale
kommun. Lokalförsörjningsenheten arbetar med att uppdatera strategierna.

Lokalförsörjningsplan 2022–2031
Kommunfullmäktige antog 2021-01-25 LFP 2022–2031 Ale kommun. Planen visar vilka behov
som ingår i den långsiktiga planeringen baserat på sektorernas prioriteringar. Investeringar i
lokaler ligger i servicenämndens ansvar. Beloppen i investeringsplan 2022–2025 grundar sig
på LFP 2022–2031 samt en bedömning när de olika projekten kan påbörjas och slutföras. Det
finns tidsavvikelse mellan behovet av nya lokaler enligt LFP och möjligheten att färdigställa
lokalen. Avvikelsen kan för kommunen medföra kostnader för nämnderna eftersom det
uppstår behov av akuta, tillfälliga och dyra lösningar.

Lokalplanering
Behovsanalysen är det första steget i kommunens process för framtagande av
lokalförsörjningsplan. Analysen beskriver behovet av lokaler för kultur och fritid för perioden
2023–2032. En sammanställning av behoven redovisas under rubriken Sammanställning av
behov.
Lokalstyrgruppen granskar prioriterade lokalbehov utifrån en strategisk och
kommungemensam nivå. Därefter tar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslut om
lokalförsörjningsplan.

Befolkningsprognos
Ale kommun upprättar varje år en befolkningsprognos. Befolkningsprognos 2021–2032, Ale
kommun, är gjord för kommunen som helhet samt för tio delområden, figur 1. Prognosen är
en uppskattning av hur befolkningsstrukturen kommer att se ut i framtiden utifrån givna
förutsättningar.

Befolkningsprognosen är ett viktigt verktyg för att beräkna behov av förskole- och
elevplatser, men ska användas med försiktighet när den används för behovsberäkningar.
Prognosen används för att, i ett tidigt skede, planera för behov som uppstår i en framtid.

Delområden

-

Hålanda
Alvhem
Skepplanda
Älvängen
Starrkärr, Kilanda, Ryd
Alafors
Nol
Nödinge
Bohus
Surte

Figur 1. Ale kommun och delområden

I prognosen används inflyttnings- och utflyttningsrisker, fruktsamhetstal och dödsrisker.
Riskerna sammanställs av Statistiska centralbyrån och bygger på de genomsnittliga och
faktiska talen de senaste fem åren för Ale kommuns förutsättningar. Därutöver tillkommer
antagande om inflyttning i nyproducerade bostäder.
Prognosantagande






Antal personer som flyttar in i småhus och flerbostadshus följer övriga
pendlingskommuner nära storstad. För småhus innebär det 3,3 personer och för
flerbostadshus 1,9 personer per bostad.
Det är troligt att planerat bostadsbyggande, inom de närmaste fem åren, färdigställs.
Försiktighet kring planerat byggande och inflyttning efter 2026.
Inflyttning sker i nyproducerade bostäder under året de blir färdigställda.

Diagram 1 visar befolkningsutvecklingen i antal folkbokförda personer. Utvecklingen
beräknas fortsatt att vara hög fram till 2032. Befolkningsprognosen beräknar en hög tillväxt i
början av perioden, men framför allt i den senare prognosperioden från 2026–2032.
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Diagram 1. Befolkningsprognos 2021–2032

Planerat bostadsbyggande
Planerings- och exploateringsenheten har tagit fram ”Planerat bostadsbyggande Ale
kommun 2021–2025”. Dokumentet ska ses som ett planeringsunderlag och det används som
underlag till Ale kommuns befolkningsprognos. Exploatörernas faktiska byggande påverkar
antalet framtida inflyttningsklara bostäder. Exploatörer med planbesked har kontaktats för
att stämma av planerat bostadsbyggande.
Planerat bostadsbyggande redovisar en möjlig utbyggnadsvolym om 1 132 bostäder under
planeringsperioden 2021–2025, vilket i snitt innebär 225 bostäder per år.
Tabell 1 redovisar antal inflyttningsklara bostäder för respektive delområde och år. Till
småhus räknas friliggande villor, parhus och radhus. Siffrorna inkluderar styckebyggnad för
respektive delområde.

Tabell 1. Antal inflyttningsklara bostäder för respektive delområde och år

Tabell 2 visar planerat bostadsbyggande per år 2021–2032. Totalt under perioden planeras
det för 3 792 bostäder.

Tabell 2. Planerat bostadsbyggande per år 2021–2032

Bostadsbyggandet står för en betydande del av befolkningsökningen i Ale kommun. Vid en
förändring av konjunkturen påverkas bostadsbyggandet. För att hantera risken görs ett
antagande om försiktighet när det gäller bostadsbyggande.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsverksamheten syftar till att erbjuda aleborna möjlighet till en meningsfull
fritid genom kulturella upplevelser, bildning, fysisk aktivitet samt trygghet och gemenskap
genom socialt engagemang. Verksamheten ska vidare skapa förutsättningar för demokrati,
god hälsa och stärkande av identitet. Verksamheten fyller en viktig funktion för invånarna i
Ale kommun genom att bland annat erbjuda allmänkultur, bibliotek, idrott- och
fritidsverksamhet samt mötesplatser.
Kultur- och fritidsverksamheten ska särskilt anpassas så att barn- och ungdomars behov
tillgodoses, oavsett individuella förutsättningar.
Ändamålsenliga lokaler, väl anpassade för verksamheten, måste finnas för att nämnden ska
kunna fullgöra sitt uppdrag enligt gällande lagar och politiskt antagna mål.
Kultur- och fritidsnämnden 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

Basverksamhet
Basverksamheten för Kultur- och fritid är
 Ale fritid, med bland annat föreningsliv, fältverksamhet och lokalplanering
 Öppen ungdomsverksamhet
 Bibliotek
 Allmänkultur/kulturskola

Behov
Behovsbedömningen sammanfattar Kultur- och fritidsnämndens behov. Behoven utgår från
faktiska barn- och elevantal, befolkningsprognos samt övriga underlag och ställningstagande
från sektorns enheter.
I samband med en ökande befolkning och kommunala satsningar på lokaler ser Kultur- och
fritidsnämnden både ett ökat behov av nya lokaler samt ett behov av att öka samnyttjandet i
befintliga lokaler.
Sektor Kultur- och fritid handlägger årligen ett flertal Ale-förslag (tidigare kallat
medborgarförslag). Om förslagen får en positiv bedömning av nämnden kan detta utmynna i
ytterligare behov av lokaler eller andra etableringar av exempelvis aktivitetsytor.

Ale fritid
I samband med att utredningen görs inom utbildningsnämndens ansvarsområde för en ny
skola i Nol/Alafors måste även Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden vägas in.
En växande befolkning i Nol/Alafors i kombination med en större skola leder till ett ökat
behov av en idrottshall utformad likt beskrivning i konceptprogrammet ”Framtidens
idrottshall”, som redogör för det ”optimala hallmåttet”. Rapporten, daterad augusti 2020, är
framtagen i samarbete med bland andra landets fem största förbund för inomhusidrotter
kopplade till Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Svenska
Parasportförbundet.
Idrottshallen bör vara klar när skolan står klar 2024, enligt beslut i lokalförsörjningsplanen
2021–2030.

Exempelbilder ur konceptprogrammet ”Framtidens idrottshall”

Under 2019 byttes reningsverket i Skepplanda simhall vilket har lett till en något förbättrad
kapacitet samt en förlängd livslängd på 10–15 år. En förberedande planering för en ny
simhall bör påbörjas senast 2023 eftersom det är en tidskrävande och kostnadsdrivande
process. Initialt är framtida placering av en simhall viktigt att identifiera – detta för att
möjliggöra tid för de olika processer och beslut som föregår själva byggnationen.
I kommunens investeringsbudget 2021–2022 finns avsatta medel för att utveckla ytterligare
omklädningsrum på Jennylundsområdet. Dialog med olika aktörer pågår för att skapa en
framtida vision för området och en behovsbeskrivning kring utformning och placering
kommer att finnas framme under kvartal 3, 2021.
Det finns ett behov av anpassade lokaler för kampsport och gymnastik i kommunen.
Föreningarna ser ett ökat antal utövare, ung som gammal, i de verksamheter som bedrivs i
kommunen idag och befintliga lokalerna ger inte utrymme för en expansion av nämnda
verksamheter. Detta bör finnas på plats 2023.
Fritidsbanken en verksamhet som lånar ut utrustning för en aktiv fritid till Ale kommuns
medborgare. Målsättningen är att alla samma möjlighet att prova på olika idrotter på ett
hållbart sätt.
Fritidsbanken är också en verksamhet som erbjuder arbetsträning och praktik för nyanlända,
ungdomar, långtidsarbetslösa samt personer inom dagliga verksamheten. Fritidsbanken hyr
idag lokaler i Älvängen. Sektor kultur- och fritid ansvarar sedan maj 2020 för verksamheten i
Fritidsbanken. Lokalen i Älvängen är ändamålsenlig för verksamheten – lokalen samnyttjas
med sektor Socialtjänst och är därav starkt beroende av Socialtjänstens beslut kring
lokalisering av verksamhet. För närvarande finns ett avtal för 2021. Utifrån Ale kommuns
sociala kartläggning finns anledning att vid ändrad lokalisering av fritidsbanken överväga en
placering i Nödinge. I Nödinge finns grupper med ett lågt deltagande i Ales föreningsliv.

Kulturverksamhet
Ombyggnaden av Ale kulturrum och Da Vinciskolan är genomförd. Ombyggnaden har skett
med grundskolans behov som utgångspunkt varpå kulturskolans lokalbehov inte i nödvändig
grad tagits i beaktande.
Kulturskolan har i viss mån fått sina lokalbehov tillfredsställda i Nödinge. Exempelvis en
kombisal är särskilt anpassad för gruppundervisning, t.ex. musikal och dans. Den tidigare
kreativa verkstaden har anpassats till grupprum för trum- och ensembleundervisning. Bild,
foto- och filmundervisning har flyttat in i den för verksamheten anpassade bildsalen. Vi har
börjat inreda ett förråd som pianostudio på Da Vinci skolan; återstår el och branddörr. På
andra våningen delar kulturskolan musiksalar med grundskolan.
Kulturskolan saknar fortfarande ljudanpassade förberedelserum för instrumentlärarna där
de kan förbereda sina lektioner och kurser samt sköta administration. Behovet finns främst
för fiol, cello, gitarr och blås. Anpassade lokaler för teaterundervisning saknas; nuvarande
lösning kan inte betraktas som tillfredställande ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Vi fortsätter dialog och samverkan med skolorna i kommunen för att resursoptimera våra
gemensamma lokaler.

Med anledning av kommunens prognostiserade tillväxt är det ytterst viktigt att
kulturverksamheten deltar i nyprojekteringar. Ale kommun är också i stort behov av en
utställningshall, inte minst som ett led i att skapa levande mötesplatser med olika
kulturyttringar i fokus.

Bibliotek
Lokalerna för huvudbiblioteket i Ale Kulturrum är inte optimala för ett modernt och
framåtsiktande bibliotek. När biblioteket byggdes 1995 var helhetstanken kring ett
gymnasium med kulturprofil och kulturhustanken bärande. Den situationen har förändrats
sedan det istället blev en högstadieskola. Den digitala utvecklingen har också i grunden
förändrat biblioteksverksamheten, med ett stort utbud av e-tjänster och hög grad av
automatisering. De nya lösningarna har tryckts in i en lokal från en annan tid på ett
begränsande sätt både för användarnas upplevelse och medarbetarnas arbetsmiljö.
Biblioteksrummet, i huvudbiblioteket, är låst vid och dominerat av boksamlingen vilket var
det naturliga vid byggtiden (1995). De fasta hyllorna, de olika etagen och våningsplanen ger
brist på flexibilitet och dålig tillgänglighetsanpassning. Ett modernt bibliotek behöver större
fria ytor för föreläsningar och andra aktiviteter, utställningsytor för såväl kulturella inslag
som samhällsinformation och en väsentligt mer integrerad IT-miljö. Ett bibliotek av idag
behöver på ett flexibelt sätt möta och väcka fler behov, från kreativa rum för workshops till
gemytliga läsmiljöer för barn och vuxna, från samtalszoner till tysta studiemiljöer, från
boksamlingar till senaste informationsteknologi.
Om biblioteket integrerades i ett nytt kommunhus skulle dessa behov kunna tänkas in från
början. Dessutom skulle kommunen, såväl förvaltning som politisk nivå, få en naturlig
mötesplats med allmänheten i en tid då vikten av kontakt och dialog med medborgarna
betonas. Här skulle bibliotekets demokratiska roll jämte det kulturella uppdraget förstärkas.
Älvängens meröppna bibliotek finns idag i Resecentrum i Älvängen. Lokalen tillhör Västtrafik
och avtalet gäller till 2023-11-30. I arbetet med FÖP Älvängen bör bibliotekets placering tas i
beaktande i ortens fortsatta utveckling. Redan idag är bibliotekets yta (180 kvm) för liten för
lokalsamhällets behov. Kan jämföras med Skepplanda bibliotek som har ca 375 kvm. Lokal
för Älvängens meröppna bibliotek bör finnas på plats 2023.
Användningen av biblioteket i Älvängen visar på ökning för såväl utlåning som besök och
med det planerade bostadsbyggandet i orten blir behovet av en större lokal än mer tydligt.
Biblioteket behöver som mötesplats en yta för publika arrangemang för såväl barn som
vuxna och även plats för ett större utbud av medier. Samtidigt är det nuvarande läget nära
pendelstationen en stor fördel och ett nytt bibliotek behöver en placering där befolkningen
rör sig naturligt och där
verksamheten bidrar till ett levande centrum.

Öppen ungdomsverksamhet
Elevantalet i kommunens högstadieskolor har ökat markant de senaste åren och beräknas
öka ännu mer de närmaste åren. Ytan som tidigare funnits till den öppna
ungdomsverksamheten inne i skolorna har krympt i samma takt som elevantalet ökat. Detta
påverkar lokalernas funktionalitet vad avser den öppna ungdomsverksamheten.
Verksamheten flyttade under 2020 ut ur Aroseniusskolan och har i stället flyttat in i den
tillfälliga lokal som finns vid Älvängens Resecentrum, La Plaza. Lokalen har med en liten
ekonomisk insats anpassats för verksamheten. Dock är upplåtelsen av La Plaza tillfällig. Vid
rivning av fastigheten står den öppna ungdomsverksamheten utan permanent lokal i
Älvängen.
I dialog med sektor Utbildning har information getts att behov av lokaler finns även i Bohus.
Även i Bohus finns den öppna ungdomsverksamheten inne i skolans lokaler. En
ersättningslokal i Bohus är inte identifierad vilket gör det svårt att flytta ut ur skolan på
samma sätt som i Älvängen med bibehållen verksamhet.
Ombyggnationen av Ale Kulturrum och den nya kulturflygeln tillfredsställer behoven och ger
verksamheten tillgång till musikstudio, kombisal, kreativ verkstad, kök och grupprum.
Däremot visar behoven från kulturskolan och allmänkulturen att lokaler saknas för deras
verksamhet. Ombyggnationen har inte heller varit optimal för att blanda verksamhet så som
bibliotek och kulturarrangemang med den öppna ungdomsverksamheten. För att klargöra
behov som ger den öppna ungdomsverksamheten förutsättningar att bedriva en kvalitativ,
inspirerande och modern verksamhet behövs fördjupade behovsanalyser vilket pågår under
2021. Ett behov av egna lokaler för verksamheten med café, musikstudio, kombisal, kreativ
verkstad, kök och grupprum visar sig alltmer tydligt men ska utredas vidare.
Uppdraget har under 2021 förändrats för verksamheten och ska bland annat vara mobil. En
mobil enhet kan utgå från en central punkt och hyra in sig tillfälligt i olika lokaler allteftersom
ungdomarna önskar. Får verksamheten en central punkt med rätt förutsättningar i form av
egna lokaler vars funktion bygger på verksamhetens behov, ett Ungdomens Hus i Ale,
minskar behovet av egna lokaler i andra delar av kommunen.

Sammanställning lokalbehov
Verksamhet

Behov

Färdigställande

Lokalisering

Kommentar

Öppen ungdoms- Lokaler för
verksamhet
kvällsverksamhet

2023

Bohus
Älvängen

Fördjupad
behovsanalys behöver
tas fram

Bibliotek

2023

Älvängen

Arbete pågår

2023

Nödinge

Fördjupad
behovsanalys behöver
tas fram

Kulturverksamhet Utställningslokal

Nödinge

I framtidens
kommunhus

Bibliotek

Nödinge

I framtidens
kommunhus

Lokal för Älvängens
meröppna bibliotek

Kulturverksamhet Lokalbehov för
/Kulturskola
arbetsplatsförlagd
förberedelse

Nytt huvudbibliotek

Fritidsverksamhet Ny simhall

Fritidsverksamhet Fullmåttshall
Nol/Alafors

Förberedande
utredning bör starta
senast 2023
2024

Nol/Alafors

Fritidsverksamhet Anpassade lokaler för 2023
kampsport och
gymnastik

Nödinge

Fritidsverksamhet Lokal för
Fritidsbanken

Nödinge

Tabell 1 Sammanställning lokalbehov

2022

Vid byggnation av ny
skola i Nol/Alafors

Ändamålsenlig lokal i
Nödinge om
samlokalisering med
sektor Socialtjänst i
Älvängen upphör.
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Sektor kultur och fritid
Diarienummer:KFN.2021.29
Datum: 2021-08-25
Enhetschef Klas Arvidsson
Kultur- och fritidsnämnden

Aleförslag- Motionsspår i Nol
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå Aleförslaget avseende anläggandet av ett
motionsspår i Nol.
Sammanfattning
Ale kommun har tagit emot ett Aleförslag om att kommunen ska anlägga ett elljusspår
alternativt motionsspår i Nol. Medborgarförslaget beskriver att det är viktigt att det ska vara
lätt att ta sig ut och röra på sig. Både för motion, välbefinnande och ur hälsosynpunkt även i
Nol.
När det gäller kommunens befintliga elljusspår och även framtida anläggningar är det viktigt
att föreningslivet finns med. Kultur och fritid arbetar idag tillsammans med föreningarna
Bohus IF (Jennylundsspåret) OK Alehof (Dammekärrsspåret) samt Ale 90 (Furulundsspåret).
Kommunen har även ett motionsspår i Skepplanda som parkenhet ansvarar för. Föreningarna
sköter underhåll och skötsel av de tre elljusspår som ligger under kultur och fritids ansvar.
Kultur och fritidsnämnden har 2019 beslutat i ett likanade Aleförslag om att anlägga ett
motionsspår i det ärendet beslutade nämnden att avslå förslaget. Sektorn föreslår att avslå
även detta förslag med hänvisning till ekonomiska förutsättningar. Dem befintliga
motionsspåren i Älvängen/Alafors, Nödinge och Bohus är alla tillgängliga för allmänheten
och har en närhet till föreningslivets verksamheter där många barn och ungdomar deltar.
Kultur- och fritidsnämnden anser att det finns goda möjligheter för invånare från alla delar av
kommunen att utöva träning på de befintligt motionsspåren. Sektorn ser att fokus för kulturoch fritidsnämnden bör läggas på att, tillsammans med föreningslivet, underhålla och utveckla
de befintliga motionsspår kommunen har idag.

Anna Reinhardt

Klas Arvidsson

Sektorchef

Enhetschef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-23
Aleförslag motionsspår i Nol

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
För kännedom:

Kommunsstyrelsen
Förslagsställare

Ärendet
Ekonomisk bedömning
För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås då det ekonomiska ramen för sektorn inte
medger investeringsutrymmet.

Invånarperspektiv
En utveckling av nya näridrottsplatser med olika inriktningar ser sektorn är postivit för
invånarna i kommunen. Utvecklingen skulle medge att fler ges förutsättningar för att röra på
sig och bidrar på så sätt till utveckling av folkhälsan.
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.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutets genomförande

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att intentionen i det inskickade förslaget, gällande ett
motionsspår i Nol, skulle kunna medföra en positiv utveckling och en ökad tillgänglighet till
aktivitetsytor i kommunen. För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås då det
ekonomiska ramen för nämnden inte medger investeringsutrymme eller driftanslag för ett
ytterligare motionsspår på den föreslagna platsen.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Aleförslaget
Ärendenummer
Inskickat

210119-ALEFORSLAG-WB08
2021-01-19 05:03

Mitt förslag
Rubrik
Ämnesområde
Ange den ort och/eller plats
som förslaget gäller
Förslag

Motionsspår i Nol
Fritid
Nol
Ett motionsspår alternativt elljusspår i Nol, förslaget är skogen där parkeringen till Nol
IK och Alebrottarna börjar och mot Nödinge liksom.
Härligt, viktigt och tillgängligt...
Många andra orter har spår av olika slag men inte Nol

Ladda upp en fil
Filnamn:
Min anknytning till Ale
Namn
E-post
Telefonnummer
GDPR

1BE36437-1790-4309-B092-C244B9CF4CDF.jpeg
Bor och arbetar i Nol
Petra
Petrasofie@gmail.com
0704261265
Jag samtycker till att Ale kommun behandlar de personuppgifter som lämnas i detta
formulär. Läs mer på ale.se/personuppgifter.
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Ej stöd för fil: 3.3 Karta på föreslaget område
Ta bort beslutsunderlaget från protokollet. Alt gör om filen till pdf och lägg till den på
nytt i protokollet

210119-ALEFÖRSLAG-WB08_ Motionsspår i Nol
Antalröster: 150
Inkommit 2021-01-19
Röstperiod 2021-01-20 – 2021-04-19

Från: Lennart Hålsjö
Adress: Granåsvägen 26 44936 Nödinge
Inskickat: 2021-03-04 16:47
Området mellan Nol och Nödinge är ett mycket värdefullt tätortsnära grönområde som verkligen
bör bevaras. Att anlägga ett elljusspår i området gör det mer tillgängligt. Att notera: I förslaget till
översiktsplan är norra delen av aktuellt område (närmast Nolängens IP) markerat som
utredningsområde tätort (= tänkbart/troligt för nya bostäder). Om detta bebyggs är det mycket
tveksamt om resterande skog räcker för ett elljusspår. Ev. synpunkter på ÖP förslaget lämnas
senast 18 mars
Publicera Publicera ej

Från: Jan Moberg
Adress: Norra Ängsvägen 13 449 41 Nol
Inskickat: 2021-01-21 10:46
Stort behov för oss i Nol
Publicera Publicera ej

Från: Robert Ström
Adress: Södergården 56 44941 Nol
Inskickat: 2021-01-20 23:11
Med tillhörande cykelspår intill för mountainbike, titta på hur grästorps kommun har löst det, riktigt
bra. Passar de som springer, promenerar, stavgång och cykelstråk intill med avslut av diverse
balansövningar för cykel.
Publicera Publicera ej

Från: Kajsa Wallmon
Adress: Skyttelvägen 14 bv 44951 Alafors
Inskickat: 2021-01-20 21:57
Vilket fantastiskt förslag!
Publicera Publicera ej

Från: Malin

Adress: Kärrvägen 17 44943 NOL
Inskickat: 2021-01-20 20:53
En jättebra skog som är tillgänglig för boende i både Nödinge och Nol. Här finns dessutom redan
flera leder som även är uppmärkta till viss del som kan fungera som en bra grund.
Publicera Publicera ej

Från: Maria Carlsson
Adress:
Inskickat: 2021-01-20 20:19
Låter som en bra ide
Publicera Publicera ej

Från: Susanne Wintell
Adress: Gallåsvägen 109 449 40 Nol
Inskickat: 2021-01-20 19:55
Perfekt miljö! Många som använder området. Utmärkt förslag!!
Publicera Publicera ej

Från: Susanne Wintell
Adress: Gallåsvägen 109 449 40 Nol
Inskickat: 2021-01-20 19:54
Perfekt miljö! Så många som använder området. Utmärkt förslag!!
Publicera Publicera ej

Från: Lena Sundberg
Adress: Gallåsvägen 79 44940 Nol
Inskickat: 2021-01-20 17:21
Behövs verkligen Ska inte behöva ta bilen någonstans för att jogga/ springa
Publicera Publicera ej

Från: Lena Sundberg
Adress: Gallåsvägen 79 44940 Nol
Inskickat: 2021-01-20 16:58
Behövs verkligen. Ska inte behöva ta bilen någonstans för att jogga
Publicera Publicera ej
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Sektor kultur och fritid
Diarienummer:KFN.2021.30
Datum: 2021-08-25
Enhetschef Klas Arvidsson
Kultur- och fritidsnämnden

Aleförslag- Utegym i Skepplanda
Förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå Aleförslaget avseende nybyggnation av ett
utegym i Skepplanda.
Sammanfattning
Ale kommun har tagit emot ett Aleförslag från en privatperson. Förslagsställarna föreslår att
kommunen ska anlägga ett utegym på den plats där den gamla tennisbanan låg i Skepplanda.
Ett utegym som skall vara till för alla, nära befintlig motionsslinga.
Förvaltningens bedömning är att intentionen i det inskickade förslaget, gällande ett utegym, är
god. För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås då den föreslagna platsen är föremål
för en ev byggnation av en ny låg- och mellanstadieskola, där friytans utbredning inte ännu är
utredd.
Kommunens befintliga utegym, och även framtida anläggningar, bör utvecklas i samråd med
de lokala föreningslivet. Kultur- och fritid lägger just nu fokus på att, tillsammans med
föreningslivet, underhålla och utveckla de befintliga aktivitetsytorna som finns.
Kultur- och fritid arbetar kontinuerligt med att utveckla och se på framtida möjligheter till
mötesplatser för kommunens barn och unga och tar därför med sig förslaget i de fortsatta
utvecklingsarbetet.

Anna Reinhardt

Klas Arvidsson

Sektorchef

Enhetschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-23 KFN 2021:30
Aleförslag utegym i Skepplanda

Ale kommun
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E-post
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Beslutet skickas till:
För kännedom:

Kommunsstyrelsen
Förslagsställare

Ärendet
Ekonomisk bedömning
För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås då den ekonomiska ramen för mämnden
inte medger investeringsutrymme eller driftanslag för ett utegym .

Invånarperspektiv
En utveckling av nya näridrottsplatser med olika inriktningar ser sektorn är postivit för
invånarna i kommunen. Utvecklingen skulle medge att fler ges förutsättningar för att röra på
sig och bidrar på så sätt till utveckling av folkhälsan.
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.
Beslutets genomförande

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att intentionen i det inskickade förslaget, gällande ett utegym i
Skepplanda, är god. För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås då den ekonomiska

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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ramen för sektorn inte medger investeringsutrymme eller driftanslag samt att den föreslagna
platsen inte går att använda då den är en föreslagen plats för en skola.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Aleförslaget
Ärendenummer
Inskickat

201220-ALEFORSLAG-ZM18
2020-12-20 16:48

Mitt förslag
Rubrik
Ämnesområde
Ange den ort
och/eller plats
som förslaget
gäller

Förslag

Min anknytning till
Ale
Namn
E-post
Telefonnummer
GDPR

Utegym I Skepplanda!
Fritid
Gamla tennisbanan, Skepplanda
Tidigare har det funnits en tennisbana i närheten av Alboskolan, Skepplanda. Den har dessvärre
rivits och består nu endast av en igenvuxen yta. Låt oss istället nyttja ytan och bygga ett utegym
som alla får tillgång till!
Det blir ett bra träningsalternativ under pandemin där man kan träna ute och med avstånd till
varandra, men även efteråt för alla motionärer. Med olika vikter och storlekar på redskapen kan
alla åldrar nyttja gymmet, och byggs det smart krävs minimalt med underhåll.
Håller du med? Rösta för ett utegym i Skepplanda!
Boende
Anna
anna.bakidou@gmail.com
0761743672
Jag samtycker till att Ale kommun behandlar de personuppgifter som lämnas i detta formulär. Läs
mer på ale.se/personuppgifter.
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210120-ALEFÖRSLAG-WB08_ Utegym i Skepplanda
Antalröster: 99
Inkommit 2021-01-20
Röstperiod 2021-12-29 – 2021-03-28

Från: Josefine Rikkinen
Adress: Långa gatan 39 44640 Skepplanda
Inskickat: 2021-03-19 10:23
Tycker det skulle vara jättebra med ett utegym i Skepplanda men jag tycker att den skulle kunna
ligga upp vid gläntan vid spåret ovanför tennisbanan. Jag föredrar att det blir en hundrastgård på
föreslagen plats.
Publicera Publicera ej

Från: Sandra Hermansson
Adress: Bärs Lid 28 44640 Skepplanda
Inskickat: 2021-02-27 20:33
Skickade precis in ett förslag på utegym ihop med elljuspåret i Skepplanda, och så såg jag detta
förslaget nu! Har givetvis röstat 😊
Publicera Publicera ej

Från: Monica Lindström
Adress: Furuhöjd 18 44532 Älvängen
Inskickat: 2021-01-14 12:35
Önskat utegym under hela pandemin. ICA Tomten i Älvängen annat förslag till plats.
Publicera Publicera ej

Från: Ingvor Hansson
Adress: Gisslabacken 13 446 40 Skepplanda
Inskickat: 2021-01-14 09:43
Väldigt bra förslag. Fast inte bara för vältränade utan för otränade människor också.
Publicera Publicera ej

Från: Margaretha Johansson
Adress: Östergårdsvägen 4 44640 Skepplanda
Inskickat: 2021-01-06 15:09

Vi måste alla röra på oss, på ett eller annat sätt! I dessa tider hade det varit guld värt att kunna
gympa utomhus, och dessutom träffa andra (på avstånd)!
Publicera Publicera ej

Från: Malin
Adress: Alehemsvägen 44640 Skepplanda
Inskickat: 2021-01-06 14:48
Jag vill gärna ha ett ute gym
Publicera Publicera ej

Från: Lennart Olsson
Adress: Långa gatan 7 446 40 Skepplanda
Inskickat: 2021-01-06 12:34
Det tror jag på.
Publicera Publicera ej

Från: Minna Jaanson
Adress: Bärs lid 103 446 40 Skepplanda
Inskickat: 2021-01-06 11:54
Ja det är påtiden
Publicera Publicera ej
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Sektor kultur och fritid
Diarienummer:KFN.2021.32
Datum: 2021-08-25
Enhetschef Kultur Ulf Berglund
Kultur- och fritidsnämnden

Aleförslag - Lasershow på nyår
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå förslaget om lasershow på nyår.
Sammanfattning
Rubricerat Aleförslag har inkommit där förslagställaren vill att kommunen anordnar en
ambulerande lasershow som nyårsfirande. Förslagställaren ser att en lasershow skulle vara en
motvikt till fyrverkerier som förslagsställaren och fyra andra personer upplever som störande.
Det finns i nuläget inget av kommunen organiserat nyårsfirande i Ale, precis som
förslagsställaren påpekar. Det finns därav inget sammanhang där en laseshow skulle kunna
inkluderas och på så sätt tillföra invånarna ett utökat värde. Av den anledningen ser
förvaltningen ingen anledning att gå vidare med förslaget.

Anna Reinhardt

Ulf Berglund

Sektorchef

Enhetschef kultur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-24 KFN 2021:31
Aleförslag avseende Lasershow
Beslutet skickas till:
För kännedom:
Kommunstyrelsen

Förslagsställaren

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ärendet
Ekonomisk bedömning
Kostnad för eventuell lasershow är inte beräknad, inte heller budgeterad.
Invånarperspektiv
Det finns inga uppgifter på hur stor andel av kommuninvånarna som upplever fyrverkerier
som störande.
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.
Beslutets genomförande
Förvaltningens bedömning
Det finns i nuläget inget av kommunen organiserat nyårsfirande i Ale, precis som
förslagsställaren påpekar. Det finns därav inget sammanhang där en laseshow skulle kunna
inkluderas och på så sätt tillföra invånarna ett utökat värde. Av den anledningen ser
förvaltningen ingen anledning att gå vidare med förslaget.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Aleförslaget
Ärendenummer
Inskickat

210110-ALEFORSLAG-GN96
2021-01-10 09:48

Mitt förslag
Rubrik
Lasershow på nyår
Ämnesområde
Kultur
Ange den ort och/eller
plats som förslaget
Ale kommun
gäller
Som det är nu finns inget gemensamt nyårsfirande i Ale kommun. Jag föreslår att en
lasershow anordnas för att få en motvikt mot fyrverkerier som är ett stort besvär för djur, miljö
Förslag
och människor.
Mitt förslag är att lasershowen skulle kunna vara ambulerande från norr till söder i kommunen
så att fler kan få ta del av det.
Min anknytning till Ale Jag bor i Älvängen.
Namn
Anna-Lena Svensson
E-post
annalena.fromale@gmail.com
Telefonnummer
0702291236
Jag samtycker till att Ale kommun behandlar de personuppgifter som lämnas i detta formulär.
GDPR
Läs mer på ale.se/personuppgifter.
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210110-ALEFÖRSLAG-GN96_ Lasershow på nyår
Antalröster: 102
Inkommit 2021-01-10
Röstperiod 2021-01-13 – 2021-04-12

Från: Kerstin Ziegler Ericsson
Adress: Äskekärr Månsgård, 215 449 44 Nol
Inskickat: 2021-01-23 21:13
Kommunen borde förbjuda alla fyrverkerier och smällare, det är tortyr för nästan alla djur ,vilda
som tama. Vi borde visa mer hänsyn och försaka några av våra egna nöjen om det sker på
andras bekostnad.
Publicera Publicera ej

Från: Birgitta Johansson
Adress: Dalabäcken 180 44990 Nol
Inskickat: 2021-01-15 22:56
Förbjud fyrverkerier!
Publicera Publicera ej

Från: Eva Sundberg
Adress: Norra Klöverstigen 45932 Nödinge
Inskickat: 2021-01-14 07:46
Inget mer skjutande med smällare och raketer 🧨
Publicera Publicera ej

Från: Pia Lilliesköld
Adress: Helgesvägen 75 446 33 Älvängen
Inskickat: 2021-01-13 14:49
Vi måste sluta med att skrämma alla djur. Vilda som tama. Sen har vi alla med krigs trauma.
Kanske inte så många med det räcker med en som har det. Våga visa att ni politiker vågar göra
åt detta meningslöst skjutande. Visst finns det en lag. Men är helt tandlös
Publicera Publicera ej
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Sektor kultur och fritid
Diarienummer:KFN.2021.11
Datum: 2021-09-02
Enhetschef Kultur Ulf Berglund
Kultur- och fritidsnämnden

Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka förslag till Barnkulturprogram för Ale kommun
2021-2025 samt Överenskommelse kultur i skolan, på remiss till Utbildningsnämnden med
anmodan att lämna synpunkter senast 14 oktober till kfn@ale.se.
Sammanfattning
En förutsättning för att Ale kommun ska få regionala och statliga bidrag är att det finns
ett politiskt antaget kulturprogram för barn och unga. Programmets syfte är att alla barn
och unga ska få tillgång till varierade kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande
under hela sin uppväxt. Sektor kultur och fritid, tillsammans med sektor utbildning, har
ett gemensamt ansvar för att tillförsäkra barn och unga kulturupplevelser.
Kultur under skoltid ger både lång- och kortsiktiga effekter. Att stimulera elever i
kteativa processer ger ett positivt resultat. I Ale finns redan ett väl utvecklat samarbete
mellan sektor utbildning och sektor kultur och fritid.
Sektor kultur och fritid har i dialog med sektor utbildning tagit fram tagit ett förslag till
nytt Barnkulturprogram samt förslag till ny överenskommelse rörande kultur under
skoltid, då den gamla överenskommelsen från 2014 behöver förnyas pga ökat eleveantal
och ökade kostnader.

Anna Reinhardt

Ulf Berglund

Sektorchef

Enhetschef kultur
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Beslutsunderlag
Barnkulturprogram 2021-2025
Kulturgaranti 2021-2025
Tjänsteutlåtande, 2021-08-25
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Utbildningsnämnden

Ärendet
Ekonomisk bedömning
Överenskommelsen rörande finansiering av kultur på skoltid från 2014 beräknades på det
elevantal som fanns i kommunen 2014-2015 samt kostnaderna för ett kulturprogram för
årskurserna 0 -9.
Total kostnad för kultur på skoltid år 2014 var ca 335 tkr uppdelat på 50% arrangörsstöd från
Västra Götalandsregionen (VGR), 25% från skolan, 25% från kulturen. 2014 betydde det att
den överenskomna uppdelningen blev 25 kr per barn och tillfälle från kulturen och 25 kr från
skolan per barn och tillfälle samt ca 161 tkr från VGR.
2019-2021 avsätter Kultur- och fritidsnämnden årligen164 tkr till barnkultur som ska täcka
både kultur i skolan och offentliga arrangemang. Därtill en budgeterad biljettintäkt på 80 tkr
samt ett möjligt arrangörsstöd från VGR på maximalt 170 tkr. 2019 tilldelade sektorchef ett
extra utrymme på 100 tkr särskilt till kultur i skolan.
Förslaget till ny överenskommelse (Kulturgaranti) baseras på 2021 års elevantal och 2021 års
kostnadsläge för ett adekvat innehåll i kulturprogram. Kostnaden i föreslaget program uppgår
till ca1,6 mkr/år. Med maximalt arrangörsstöd från VGR (172 tkr/år) blir totala kommunala
kostnad 1,45 mkr. Per barn och år blir kostnaden 340 kr.
Enligt förslaget till ny överenskommelse tar Utbildningsnämnden 60% av kostnaden och
Kultur- och fritidsnämnden 40% av kostnaden.
Kultur- och fritidsnämnden behöver i och med detta förslag förstärka den nuvarande budgeten
för barnkultur med 500 tkr 2022. Den totala budgeten för barnkultur blir då 664 tkr varav 580
tkr går till kultur i skolan och 84 tkr till offentliga arrangemang.
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Utbildningsnämnden behöver avsätta 870 tkr 2022 för sin del i finansieringen av
Kulturgarantin.

Invånarperspektiv
Med ett ökat anslag till skolkultur minskar vi segregationen, överbryggar olikheter samt
stärker känslan av delaktighet i vårt gemensamma samhälle.
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.
Beslutets genomförande
Förvaltningens bedömning
Kultur i skolan spelar en viktig roll för språkutveckling och bidrar i allt väsentligt till förstärkt
lärande. Att få möta professionell kultur är identitetsskapande och ökar både självförtroende
och ansvarstagande.
Ett ökat anslag från ca 1,1 Mkr till ca 1,6 Mkr för kultur i skolan, möter bättre dagens behov
av att överbrygga utanförskap samt stärker toleransen och känslan av delaktighet i vårt
gemensamma samhälle.
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Kulturgaranti 2021 - 2025
Överenskommelse mellan Sektor Kultur- och fritid och Sektor Utbildning rörande
omfattning och finansieringsmodell för kultur i skolan.
Den rörliga kostnaden för kulturprogrammet i skolan delas upp med 60% Sektor
Utbildning och 40% Sektor Kultur & fritid. Kostnadsläget för ett adekvat kulturprogram
med 2021 år kostnadsläge och elevantal uppgår till 1.624.000 SEK. Med ett maximalt
arrangörsstöd från VGR (172.000 SEK) blir kostnaden per barn och år 340 SEK.
Personal från Sektor Kultur- och fritid tar i samråd med personal från Sektor Utbildning
fram, planerar, samordnar och administrerar innehållet för kultur i skolan.

Innehåll och kostnader för Kulturgarantin 2021
Årskurs

Aktivitet

Förskola 5 år*

Musik/rytmik på förskolan
Teater i Ale kulturrum
Cirkusskola
Scenkonst
Slöjdworkshop+(museibesök)
Ekehagens forntidsby
Författarbesök
Filmpedagogerna Workshop
Klassrumsteater
Backa teater eller annan i Gbg
Digital workshop film, musik e dyl
Museibesök i Gbg+konstworkshop
Valfritt

Förskoleklass
Åk 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gymnasiet*
Särskolan

Gage

160 000
90 000
85 000
90 000
110 000
120 000
100 000
150 000
160 000
20 000
150 000
120 000
24 000

Omkostn

Bussar

Total kostn

20 000
20 000
10 000
20 000 20 000
15 000
60 000
10 000
20 000
20 000
15 000 10 000
5 000

SUMMA

*=ny årskurs

Tillskott i form av Skapande skola-bidrag fån Kulturrådet. Beviljat bidrag läsåret 20212022 1.780.000 SEK.
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180 000
110 000
95 000
130 000
125 000
180 000
110 000
150 000
180 000
40 000
150 000
145 000
29 000
1 624 000
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Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025
Det är en demokratisk rättighet för barn att på lika villkor få ta del av och utforska olika former
av kultur. Kulturen är en viktig del av ett hållbart samhälle och Ale kommun ska ha ett rikt och
fritt kulturliv som präglas av mångfald och kvalitet. Kulturlivet ska vara öppet för alla, oavsett
sociala, ekonomiska, intellektuella eller fysiska förutsättningar. Detta förutsätter samverkan
över verksamhetsgränserna, öppenhet för nya konst- och kulturformer samt ett ständigt
sökande efter nya samarbetsparter och arbetssätt.
Barnkulturprogrammets syfte
Under 2020 blev barnkonventionen svensk lag, vilket innebär att barns rätt till kulturella och
konstnärliga verksamheter får stöd i lagen. Tillgång till kultur, eget skapande, kreativitet och
estetiska läroprocesser är avgörande för barn och ungas personliga utveckling. En förutsättning
för att Ale kommun skall få regionala och statliga bidrag är att det 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.
Programmets syfte är också att förtydliga arbetet med barnkultur i kommunen och träffa
gemensamma överenskommelser för måluppfyllelse mellan de kommunala aktörer som är
involverade i barn- och ungas kulturliv.
Kortsiktiga och långsiktiga kulturmål
I enlighet med Ale kommuns kulturplan för 2020-2024 ska kulturverksamhet som bedrivs av
Ale kommun beakta följande fyra perspektiv.
Tillgänglighet
Innebär i detta sammanhang möjlighet att ta del av kultur. Ale kommun ska verka för att
befintliga och nya mötesplatser fungerar som nav inom kultursektorn och att de är
tillgänglighetsanpassade i största möjliga utsträckning. Tillgänglighet handlar också om
inkludering genom synliggörande, information och pedagogiska insatser. Det ska inte krävas
särskilda förkunskaper för att ta del av kulturlivet. Kultur ska tvärtom vara en välkomnande
kraft som bidrar till att överbrygga olikheter och skapa såväl sammanhang som
sammanhållning.
Kvalitet
Det viktigt att lägga ribban högt när det gäller kvalitet. Kulturkonsumenter och andra
intressenter i Ale kommun ska kunna förvänta sig att såväl kulturaktörer som pedagoger som
kommunen anlitar och anställer är kompetenta och har ett professionellt förhållningssätt.
Mångfald
Kulturutbudet och kulturlivet ska vara så brett och mångfacetterat som möjligt, men också
sträva efter att samverka med och att nå så många olika målgrupper som möjligt. Genom
mångfald erbjuds nya synvinklar, vilket leder till vidgade vyer, ökad förståelse och större
tolerans.

Dialog
Det går inte att nog understryka vikten av dialog och samverkan för en framgångsrik
verksamhet. Med en bra dialog och en strukturerad samverkan internt i den kommunala
förvaltningen ökar förutsättningarna för att ekonomiska och personella resurser utnyttjas så
effektivt som möjligt. Genom dialog och samverkan med externa aktörer identifieras vilket stöd
som efterfrågas och vilka satsningar som behövs för att bäst uppfylla de uppsatta målen.
Dialog och samverkan krävs inför, under och efter alla insatser som görs och är kanske de
enskilt viktigaste faktorerna för ett långsiktigt framgångsrikt och hållbart arbete.
Barnkulturprogrammets tillkomst och uppföljning
Programmet är upprättat av Sektor Kultur och fritid tillsammans med Sektor Utbildning och är
ett övergripande styrdokument för Ale kommun. Programmet omfattar barns tillgång till kultur
både på skoltid och fritid. Berörd förvaltning ansvarar själv för uppföljning och
återrapportering av den egna verksamheten till berörd nämnd. Kultur- och fritidsnämnden har
ett övergripande ansvar för uppföljning, utvärdering och revidering av planen som helhet.

Organisation, ansvarsfördelning och innehåll
På samma sätt som det är alla nämnders ansvar att följa Kulturplanen, är det också alla
nämnders ansvar att bidra till att nå målen i Agenda 2030. Att nå Mål 4 God utbildning för
alla är avgörande för ett hållbart samhälle och bidrar till hälsa och välbefinnande, anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
En stor del av kommunens barnkulturarbete sker inom och i samarbete mellan Sektor Kultur
och fritid och Sektor Utbildning men är en angelägenhet för kommunens alla sektorer. Genom
Barnkulturprogrammet förankras arbetet inom sektorerna och i deras nämnder.
Sektor Utbildning
Kulturarbetet i de olika skolformerna tar en självklar utgångspunkt i läroplanerna. Det ingår
som en del i de perspektiv som lärandet ska vila på. Varje lärare har ansvar för att låta eleverna
få möjlighet att använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik,
drama och dans.
Utbildningsnämndens ansvar, att erbjuda alla barn och elever en likvärdig utbildning av god
kvalitet, bör även genomsyra kulturutbudet som erbjuds inom ramen för skolans
verksamhet. Kvaliteten på det kulturutbud och den kulturundervisning som ges ska ge lika
goda möjligheter till framgångsrikt lärande.
En annan viktig utgångspunkt att ta hänsyn till är de socioekonomiska förutsättningarna i form
av föräldrarnas bakgrund beträffande språk, utbildning och inkomst. Kulturutbudet och
utbildningen ska vara utformad så att de socioekonomiska förutsättningarna inte skapar
skillnader i möjligheterna till framgångsrikt lärande via kulturupplevelser.
Verksamheten ska enligt läroplanen ”stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och
självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet
att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som
tillsammans med andra”. (Lgr 11) Det är skolans ansvar att varje elev kan söka sig till
saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och

glädje samt kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska
värden. (Gy 11)
Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att
alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt
och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Det handlar om att ge eleverna
upplevelser, möjligheter till eget skapande, olika ingångar till kunskap och förståelse och att
anpassa undervisningen utifrån varje elevs erfarenheter, intressen, tankar och behov.
Utgångspunkten för kulturutbudet i skolan bör vara utformat så att eleverna kan få uppleva
olika uttryck för kunskaper. De ska ha möjlighet att pröva och utveckla olika uttrycksformer. De
ska få uppleva känslor och stämningar. Exempel på inslag i verksamheten kan vara drama,
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form.
I förskolans läroplan beskrivs vikten av att barnen ska få tid, rum och ro till eget skapande.
Utbildningen i förskolan ska ge möjligheter att få uttrycka och ta del av olika estetiska
uttrycksformer som bild, dans, drama, rörelse, sång och musik. De ska få möjligheter att
konstruera, skapa och använda olika material och tekniker. Detta gäller även digitalt skapande.
Skapandet i förskolan är både ett innehåll och en metod.
Inom skolan finns det kulturrepresentanter som ingår i en kultur i skola-grupp. De har som
uppgift att samordna, ge förslag samt vara en del i organiserandet av aktiviteterna som
Skapande skola utgör samt övriga kulturaktiviteter. Vidare har gruppen som uppgift att vara
representant för sin skola och sprida informationen från mötena vidare. Kultur i skola-gruppen
fördelar medlen från Sektor Utbildning, medlen från VGR arrangörsstöd samt medlen från
Skapande skola. Gruppen planerar, genomför och utvärderar kulturaktiviteterna som sker
under skoltiden. Kultur i skola-gruppen består av en representant från varje kommunal skola
samt en representant från särskolan. Planeringen sker i samarbete med kulturenheten.
Barns rätt till kultur är prioriterad i den statliga kulturpolitiken bland annat genom Skapande
skola-bidraget som kan sökas årligen från Kulturrådet. Det är ett statsbidrag för att konst och
kultur ska integreras i grundskolan på lång sikt och för att ge elever större möjlighet till eget
skapande genom professionell kultur. Skapande skola är ett komplement till skolans ordinarie
kulturuppdrag enligt skolans styrdokument. Sektor Utbildning ansvarar för att söka Skapande
skola-bidrag från Kulturrådet.
Skolbibliotekets uppdrag, enligt Ale kommuns biblioteksplan, är sammanfattningsvis att
omfatta olika typer av litteratur och medier, vara anpassat efter behov för att främja
språkutveckling, stimulera till läslust samt vara tillgängligt för, eller finnas på rimligt avstånd
till, alla elever. Skolbiblioteksverksamheten ska fungera som en pedagogisk resurs och
tillgodose kommunens elever med litteratur och media på olika nivåer och för olika behov. Den
ska vara en resurs för ökad kompetens inom källkritiskt tänkande och informationskompetens
hos elever och skolans personal.
Sektor Kultur- och fritid
Kultur och fritidsnämndens ansvar är att genom ett mångfacetterat, rikt och nyanserat utbud
skapa mening, skänka fler dimensioner samt bidra till god folkhälsa och ökat välbefinnande.
Verksamheten för barn och unga ska bidra till ett utbud som stimulerar till lek, rörelse, fantasi
och skapande. Vidare ska verksamheten för barn och ungdomar erbjudas med prioritet på
deras lediga tid.

Kulturenheten
Kulturenheten ansvarar för att erbjuda ett rikt och varierat kulturutbud till barn och unga. För
att uppnå detta planerar och genomför kulturenheten offentliga kulturaktiviteter både på egen
hand och i samarbete med andra enheter, kommuner, föreningar mm.
Kulturenheten samordnar också kulturutbudet till skolorna och leder Kultur i skola-gruppens
arbete och ansvarar för att rekvirera arrangörsstöd från Västra Götalandsregionen.
Kulturenheten har också uppdraget att tillgängliggöra kommunens kulturarv för invånarna.
Detta görs bland annat genom samarbete med kommunens kulturarvsföreningar och riktade
insatser och arrangemang mot barn och unga. Tillsammans med kulturarvsföreningar och i
egen regi erbjuder kulturenheten pedagogiska aktiviteter till kommunens skolor där det lokala
kulturarvet används som en resurs för att uppnå delar av läroplanens mål. Kulturenheten
fördelar Ale kommuns bidrag till kulturföreningar och i riktlinjerna för föreningsstöd är arbetet
med barn och unga ett prioriterat område.
Ale kulturskola är en del av kulturenheten och erbjuder regelbunden undervisning för barn
företrädesvis inom bild, dans, film, musik, musikal och teater. Inom musik kan man få
undervisning på de vanligaste instrumenten inom västerländsk tradition. Ofta resulterar
undervisningen i publika möten som konserter, föreställningar och vernissager. Verksamheten
sker på fritiden och på de flesta orter i kommunen. Ale kulturskola erbjuder även verksamhet
på skolloven i form av kortkurser, workshops och dylikt, ofta i samverkan med andra enheter
inom Kultur och fritid.
Biblioteket
Folkbiblioteken har i enlighet med Bibliotekslagen ett särskilt uppdrag att ägna
uppmärksamhet åt barn och unga Genom att erbjuda fritidsaktiviteter som bokklubbar,
författarbesök och andra evenemang med litterära inslag ska biblioteket locka och stimulera
till läslust och språkutveckling. Biblioteket samarbetar med barnavårdscentraler,
familjecentraler, förskolor och skolor för att nå barn och vårdnadshavare på olika arenor.
Öppen ungdom
Öppna ungdomsverksamheten i Ale stimulerar till och stödjer aktiviteter som bygger på ungas
eget aktiva engagemang och ansvarstagande. Ungdomscoacherna arbetar med att inspirera
till, utveckla strukturella former för, och stöttar ungt inflytande i verksamheten och
i samhället. Ungdomscoacherna utgår från Öppen ungdoms tre mötesplatser, men med
möjlighet att skapa verksamhet och möta unga över hela kommunen och på andra
arenor. Genom medlemskapet i nätverket KEKS arbetar enheten med utvecklingsfrågor och
fortbildning.

Resurser och ekonomi
Barnkulturen i Ale kommun produceras i samverkan mellan Sektor Kultur & fritid och Sektor
Utbildning. Innehållet finansieras av de båda sektorerna i överenskommelse, stipulerad i Ale
kommuns kulturgaranti samt av VG-regionen. Det finns också flera statliga bidrag som
kommuner kan söka för att stärka barns tillgång till kultur.
Kulturskolebidraget
Detta bidrag administreras också av Kulturrådet och finns till för att hjälpa kommunala
kulturskolor att utvecklas. Syftet är att främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn
undervisning av hög kvalitet och att erbjuda såväl fördjupning som bredd i undervisningen med
utgångspunkt i var och ens särskilda förutsättningar.

Tvärballa bankomaten
Öppen ungdom har resursfördelningssystemet Tvärballa bankomaten för att stärka ungdomars
delaktighet och inflytande.

Inkludering, inflytande och tillgänglighet
Barn ska vara delaktiga såväl i planeringen som i genomförandet av kulturaktiviteterna. Varje
klass som deltagit i en kulturaktivitet på skoltid ska göra en utvärdering.
Resultaten utgör grund för framtida planering och bokningar.
Kulturutbudet skall alltid väljas med tanke på tillgänglighet för alla deltagare. Det är en
självklarhet att alla elever ska kunna deltaga i kulturaktiviteten och ges lika stort utrymme att
formulera sina egna åsikter, synas, höras och uttrycka sig. Stort ansvar ligger på både
pedagoger och medverkande kulturaktörer för att skapa förutsättningar för detta.
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Sektor kultur och fritid
Diarienummer:KFN.2021.33
Datum: 2021-08-25
Enhetschef Kultur Ulf Berglund
Kultur- och fritidsnämnden

Riktlinjer för kulturskolan

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ersätta de gamla riktlinjerna för Ale Kulturskola med
de nya riktlinjerna.
Sammanfattning
Dokumentet Riktlinjer för Ale kulturskola beskriver Ale kulturskolas arbetsätt, rutiner och
ramar.

Anna Reinhardt

Ulf Berglund

Sektorchef

Enhetschef kultur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande2021-08-25
Riktlinjer för Ale kulturskola

Ärendet
Arbetsätt, rutiner, ramar vad gäller elevintag, avgift och annat måste vara tydligt definierat,
förankrat och beslutat.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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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.
Beslutets genomförande
Enhetschef kultur ansvarar för att riktlinjerna implementeras i verksamheten

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Ale Kulturskola riktlinjer
Kulturskolans huvudinriktning är regelbunden undervisning i bild, dans, film, musik,
musikal och teater. Undervisningen som är frivillig och avgiftsbelagd riktar sig till barn
och unga i åldrarna 0-20 år på deras fria tid. Undervisningen sker företrädelsevis i
grupp. Enskild undervisning kan också förekomma. Undervisningen sker efter elevens
ordinarie skoltid Ale kulturskola har verksamhet hela kalenderåret och erbjuder också
kortkurser av olika slag under loven. Samtliga inriktningar samverkar i olika projekt,
publika redovisningar samt andra externa aktiviteter och evenemang. Genom samarbete
med andra verksamheter skapas möjlighet för kulturskolan att verka uppsökande och nå
nya målgrupper. Kulturskolans utbud kommuniceras på ale.se, på kulturskolans FB-sida
samt i andra förekommande kanaler i samråd med kulturskolans samordnare.

Tjänstefördelning och förutsättningar
Kulturskolan garanterar 12 lärarledda tillfällen per termin. Detta inkluderar inte elevens
egen frånvaro vid sjukdom, resor eller annat.
Tid med elever regelbunden basis:
Startår 45 – 60 min.
Musik: 1 elev 20 min, 2 elever 30 min, 3 - 4 elever 40 min, ensemble 40 - 90 min
Bild: 80 min
Teater: 50 - 80 min
Dans: 60 – 90 min
Musikal: 60 min
Tid med elever oregelbunden basis:
Lovverksamhet, kortkurser, samproduktioner, konserter, etcetera planeras tillsammans
med kulturskolans samordnare och förankras hos chef.
Tid utan elever:
Planering, egen och gemensam. APT 90 min en gång per månad. Verksamhetsmöte en
gång per månad 60 min. Annan administration, tex kontakt med elever och föräldrar,
inköp av material, etcetera.
Kompetensutveckling planeras tillsammans med chef.
Undervisning/planering.
Ca hälften av arbetstiden utgörs av elevtid (undervisning på regelbunden- och
oregelbunden basis) Den andra hälften utgörs av icke-elevtid (möten, planering och
annan administration) Vad gäller gruppundervisning, tex teater och musikal, kan mera
planeringstid krävas. Under skolans terminer förläggs elevtiden företrädelsevis efter
skoltid. Under loven förläggs elevtid företrädelsevis under dagtid.
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Uppspel och annan utåtriktad verksamhet
Varje elev erbjuds att delta i uppspel, framträdande, utställningar, etcetera, kopplade till
den inriktning de går. Tex månadskonsert, höst- och vårkonsert, musikal- och
teaterföreställning. Respektive lärare ansvarar för arrangemanget både praktiskt och
konstnärligt. Elever erbjuds också att ingå i projekt/samproduktioner tillsammans med
elever i andra inriktningar. En eller flera lärare ansvarar i samråd med kulturskolans
samordnare. All utåtriktad verksamhet kommuniceras av samordnare på hemsida,
kulturskolans FB samt andra lämpliga kanaler.

Antagning / taxor
För antagning krävs att eleven är folkbokförd i Ale och att eleven är anmäld till
verksamheten via Kulturskolans webbanmälan som finns tillgänglig via Kurskatalog
(studyalong.se) Elever från andra kommuner kan delta i mån av plats. Kurskatalogen
lanseras på våren och anmälan till ledig plats kan ske löpande under hela året. Avgiften
är 400 kr per termin och kurs. Syskonrabatt: Om tre eller fler syskon deltar i
kulturskolans undervisning tas endast avgift ut för två elever.

Ale kommun, sektor Kultur- och fritid • 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • kommun@ale.se • www.ale.se

Ale kommun, sektor Kultur- och fritid • 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • kommun@ale.se • www.ale.se

