
KALLELSE 1 (3)
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-27

Tid Kl: 09.00-16.00

Plats

Gruppmöte

Medborgarhuset, Alafors

Kl: 8.00-9.00 M, C, L, KD, FiA, MP: A-salen
S, V: D-salen SD: C-salen

Ledamöter Erik Liljeberg (M), ordförande
Johnny Sundling (S)
Jenny Sandqvist (MP)
Ingrid Inhammar (S)
Toni Andersson (S)
Jonas Molin (-)
Elinor Gandee (V)
Lina Bodestad (C)
Lena Camp (SD)
Robert Roos (SD)
Eva Lans Samuelsson (L)

Ersättare Carina Ackerfors (S)
Gunnar Skaven (S)
Aree Said Gaff (S)
Johan Bankel (M)
Magnus Wennergren (M)
Mauricio Jimenez (M)
Gunilla Ulander (FiA)
Tage Lindström (KD)
Anders Börjesson (V)
Alexis Tranmarker (SD)
Sven Nicolaisen (-)

Övriga Åsa Ericson, sektorchef
Eva Ljungmark, nämndsekreterare
Helene Petersson, verksamhetschef grundskola 7-9,
gymnasium, särskola och vuxenutbildning
Martin Adeteg, tf verksamhetschef grundskola F-6
Ulrika Gustafsson, verksamhetschef grundskola F-6
Gustav Leandersson, barn- och elevhälsochef
Marcus Larsson, administrativ chef
Maggan Melander, verksamhetsutvecklare
Jenny Lind, verksamhetsutvecklare
Ulrika Ankel, lokalplanerare
Rania Farah, utredare
Atbin Vali Ababaf, controller
Julia Widbom, utvecklingsledare sektor KS
Johanna Torén, utvecklingsledare sektor KS
Personalföreträdare med närvarorätt
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Övriga, se föredragningslistan

Förhinder att närvara anmäls till: Eva Ljungmark tel 0303-70 31 74 eller eva.ljungmark@ale.se

Erik Liljeberg

Ordförande
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Ärenden Föredragande Tid

A
B

Upprop
Justering

1 UBN.2022.1 - Fastställande av
föredragningslista

2 UBN.2022.106 - Skolupptagningsområden i
Ale kommun

Åsa Ericson, Ulrika Ankel, Rania
Farah

3 UBN.2022.165 - Remiss: Placering av ny F-6
skola i Nol - Alafors

Åsa Ericson, Ulrika Ankel, Atbin
Vali Ababaf

4 UBN.2022.7 - Delårsrapport 1 - 2022 Åsa Ericson, Maggan Melander,
Atbin Vali Ababaf

5 UBN.2022.158 - Statistik för personaltäthet
och behörighet i skolan

Maggan Melander

6 UBN.2021.643 - Aleförslag: Införa en e-tjänst
för information, schema och frånvaroanmälan
i skolan/förskolan

Marcus Larsson, Maggan
Melander

7 UBN.2022.156 - Kunskapsuppföljning
mittermin våren 2022

Helene Petersson, Martin Adeteg,
Jenny Lind

8 UBN.2022.160 - Barn- och elevhälsans
främjande och förebyggande arbete

Helene Petersson, Gustav
Leandersson, Jenny Lind

9 UBN.2022.3 - Information om Tidigt
samordnade insatser, TSI

Julia Widbom, Johanna Torén

10 UBN.2022.3 - Aktuellt från sektorn Åsa Ericson

11 UBN.2022.4 - Redovisning av
delegeringsbeslut

12 UBN.2022.5 - Delgivningar

13 UBN.2022.3 - Information och övriga frågor
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.106
Datum: 2022-04-12
Lokalplanerare Ulrika Ankel

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

Utbildningsnämnden

Placeringsområden grundskola, Ale kommun

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att anta begreppet placeringsområde vid skolplacering.

Utbildningsnämnden beslutar att anta nya placeringsområden grundskola enligt förslag två.

Motivering till beslut

Förvaltningen anser att det finns flera fördelar med att ändra skolområden och att förslag två
medför skolor med rimlig elevkapacitet på samtliga orter och ger förutsättningar för 2050 års
perspektivet.

Om utbildningsnämnden beslutar enligt förslag två är den sammantagna bedömningen att
både placeringsområde Nödinge och placeringsområde Alafors/Nol kan bidra till en större
variation avseende de socioekonomiska faktorerna medelinkomst, bakgrund och
utbildningsnivå.

Placeringsområden visar hur förvaltningen vill utveckla hållbara lösningar för Ale kommuns
elever utifrån trygghet, kollektivtrafik och ökad självkänsla ”jag kan” på egna ben.
Placeringsområden är också en vägledning för en hållbar planering, både för framtida
markförvärv, detaljplanering och byggnation.

Sammanfattning

Befolkningstillväxten i Ale kommun innebär att kommunen behöver fler förskole- och
elevplatser, vilket kan lösas med om-, till- eller nybyggnad. En viktig förutsättning för
placering och planering av förskolor och skolor är placeringsområden.

De socioekonomiska faktorerna har fått en större betydelse för elevers betyg. Förändrade
placeringsområden är en del av det strategiska arbetet. En annan aspekt som påverkar
möjligheten till en likvärdig skola är skillnader mellan skolklasser på samma skola. Det är
viktigt att få en förståelse för hur förslagen till nya placeringsområden påverkas utifrån
socioekonomiska faktorer.

Nuvarande skolverksamhet i Ale kommun är indelad i skolupptagningsområden. Den skola
som barnet tillhör är utifrån det upptagningsområde som skolan har och där barnet har sin
folkbokföringsadress.
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Förvaltningen föreslår att Ale kommun ersätter begreppet skolupptagningsområden med
placeringsområden. Motiveringen är att Skollagen 2010:800 10 kap. 30 - 32 §§ använder
orden placera, placering, placeringen vid utformandet av lagtexten.

Förvaltningen ser att det finns ett behov av att ändra skolområden grundskola. En
utgångspunkt i det framtagna förslaget är att hålla samman de elevgrupper som bor inom ett
geografiskt område (placeringsområde) vid skolplacering, vilket ger förutsättningar för en
sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven samt en rimlig restid till skolan.

För att få en hållbar planering vid byggnation av skolbyggnader har det beräknats möjligt
antal elevplatser för år 2050. Skolbyggnader och antal elevplatser ska ha en tillräcklig
kapacitet år 2032, men också kunna bemöta ett ökat behov för år 2050. Den hållbara
planeringen ska ge förutsättningar för permanenta lösningar och minska kostnadsdrivande
tillfälliga lösningar.

Förvaltningen bedömer att det finns flera fördelar med att ändra skolområden.
Placeringsområden visar hur förvaltningen vill utveckla hållbara lösningar för Ale kommuns
elever utifrån trygghet, kollektivtrafik och ökad självkänsla ”jag kan” på egna ben.
Placeringsområden är också en vägledning för en hållbar planering, både för framtida
markförvärv, detaljplanering och byggnation.

Åsa Ericson Ulrika Ankel Rania Farah

Sektorchef Lokalplanerare Utredare:

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-12

Skolområden Ale kommun - tre scenarier november 2020

Slutsats konsekvenser för lokaler vid förändrade skolupptagningsområden reviderad

2021-10-22

Protokollsutdrag § 99 Utbildningsnämnd 2020-09-30 Remissvar Placering av ny grundskola
F-6 i Nol eller Alafors

Ny F-6 skola Nol - Alafors reviderad rapport 2022-03-28

Placeringsområdeskarta förslag UBN2022.106

Bilagor:

Bilaga 1 Resultat från enkät kring skolupptagningsområden

Bilaga 2 Antal elever per placeringsområde 2032 och 2050 års perspektiv

Bilaga 3 Bedömning avseende socioekonomisk statistik i skolområden 2022-03-24
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Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Servicenämnden
Verksamhetschef Fastighet, Sektor Service

För kännedom:

Kommunstyrelsen, Kontaktcenter
Kultur- och Fritidsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendet

Befolkningstillväxten i Ale kommun innebär att kommunen behöver fler förskole- och
elevplatser, vilket kan lösas med om-, till- eller nybyggnad. Nya elever flyttar in till
kommunen, nya skolor planeras för byggnation eller slås ihop. Enligt skollag (2010:800) har
vårdnadshavare rätt att önska var barnet ska gå. De kommande åren finns det inte
överkapacitet i Ale kommuns grundskolor och det är endast i liten utsträckning möjligt att
tillgodose vårdnadshavares önskemål utanför skolområdet. Placeringsområden blir en viktig
förutsättning för både nuvarande placering av barn och elever samt långsiktig planering av
förskolor och skolor. Vid planering av placeringsområden beaktas samhällsutvecklingen för
att planera för skolbyggnader som är hållbara ur ett framtidsperspektiv.

De socioekonomiska faktorerna har fått en större betydelse för elevers betyg. Det är viktigt att
få en förståelse för hur förslag till nya placeringsområden påverkar utifrån socioekonomiska
faktorer så som utbildningsnivå, bakgrund och medelinkomst.

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas, Skollagen 2010:800 1 kap. 9 §. Sett ur
skolans hela uppdrag är allsidigt sammansatta skolor och skolklasser väsentligt. Hur elever
fördelas mellan skolor påverkar såväl kommunala som enskilda huvudmäns förutsättningar att
ge alla elever en likvärdig utbildning oavsett elevers bakgrund, förutsättningar och behov.

Tillvägagångssätt vid skolplacering i andra kommuner

En förfrågan till andra kommuner visar att det finns olika lösningar för upptagningsområden
för skolor. En del kommuner använder placeringsområden, medan andra använder
skolskjutsområden. I huvudsak bidrar närhetsprincipen vid urval i samband med
skolplaceringar.

Det fria skolvalet kan innebära många sökande som inte kan erbjudas placering på vald skola.
Kommunerna använder då skolskjutsområden för att hänvisa elever till andra skolor.

Att frångå skolområden försvårar möjligheten att bedöma skolskjutsen om eleven inte har
tillhörighet till en anvisad skola.
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Skolplacering

Ale kommuns nuvarande skolverksamhet är indelad i skolupptagningsområden. Den skola
som barnet tillhör är utifrån det geografiska upptagningsområde som skolan har och där
barnet har sin folkbokföringsadress.

Förvaltningen föreslår att Ale kommun ersätter begreppet skolupptagningsområden med
placeringsområden. Motiveringen är att Skollagen 2010:800 10 kap. 30-32 §§ använder orden
placera, placering, placeringen vid utformandet av lagtexten.

Vårdnadshavare i Ale kommun har möjlighet att önska en skolplacering i alla kommunens
grundskolor. Önskemål om placering vid en viss skolenhet får dock inte gå ut över en annan
elevs rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). Utbildningsnämnden
har fattat beslut om urvalskriterier som sektor utbildning tillämpar när efterfrågan på en
skolenhet överstiger antalet tillgängliga platser. I enlighet med urvalskriterierna placeras
eleven på en skolenhet om eleven bor inom den önskade skolans skolområde. Möjligheten att
önska placering på annan skolenhet kvarstår.

När efterfrågan på en skolenhet överstiger antalet tillgängliga platser är placeringsområdena
en vägledning för Ale kommun att arbeta utifrån beslutade urvalskriterier samt att bedöma
rätten till skolskjuts.

Scenarier för skolområden

Hösten 2020 påbörjade Ale kommun en utredning av nya skolområden. Utgångpunkten för
utredningen var tre scenarier som presenterade en tänkt utveckling av skolområdena i Ale
kommun. För respektive område presenterades en karta över det berörda området och
utveckling över tid avseende utbildningsnivå, bakgrund och medelinkomst.

Verksamhet fastighet och IT undersökte vilka ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser de
olika scenarier skulle få för utbildningsnämndens lokalbehov fram till 2031. Utredningen
visade att samtliga scenarier är kostnadsneutrala i förhållande till nuvarande skolområden.
Tiden till färdigställande av skolbyggnader bedöms inte beröras vid förändrade områden i
förhållande till nuvarande.

Utifrån utredningen ser verksamhet fastighet och IT, ur ett lokalperspektiv, inga negativa
konsekvenser med att förändra skolområdena

Ny grundskola i Nol/Alafors

Sektor service verksamhet fastighet fick av Ale kommuns kommunledning i uppdrag att ta
fram en rapport som redogjorde för förutsättningar och rekommendation av placering av en
ny grundskola F-6 med plats för 600-700 elever i Nol eller Alafors. I grunduppdraget
behandlades endast förutsättningarna för etablering av ny skola antingen i Nol eller Alafors på
nuvarande skoltomter.
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Efter att rapporten redovisades i servicenämnden 2020-06-02 återremitterades ärendet till
förvaltningen med uppdrag att utreda

· ny skola på Tudorområdet/Brandsbo, i rapporten nämnd ”Norra Nol”.

· alternativen avseende två separata skolor i området Nol/Alafors

· alternativ för evakuering av eleverna från Nol och Alafors avseende behov,
möjligheter och kostnader för samtliga placeringsalternativ.

Utbildningsnämnden tog 2020-09-30 del av servicenämndens utredning Ny Grundskola F-6 i
Nol/Alafors. Med utgångspunkt i rapportens fem studerade alternativ presenterade sektor
service i sin slutliga bedömning fyra alternativ till placering av ny grundskola. Förvaltningens
beslutsförslag till utbildningsnämnden var att förorda Alafors för placering av ny grundskola
F-6. Utbildningsnämnden beslutade att förorda Brandsbo 1:156 för placering av ny
grundskola F-6.

Den 28 februari 2022 beslutade kommunfullmäktige att avbryta planering av en ny
grundskola F-6 på fastigheten Brandsbo 1:156 genom att upphäva kommunfullmäktiges
beslut KF § 217, 2020-12-14. Sektor service fick således i uppdrag av kommunfullmäktige att
skyndsamt utreda alternativ placering för en ny grundskola F-6 i området Alafors/Nol.
Utredningsuppdraget innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport
förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna kompletteras med
utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors.

Sektor service bedömer i den senaste rapporten Ny F-6 skola Nol/Alafors, reviderad rapport
2022-03-28 att alternativet skola vid Nols idrottsplats inte är ett realistiskt alternativ. Sektorn
bedömer även att det inte finns annan lämplig placering i centrala Nol.

Sektor service rekommenderar ett beslut om fortsatt utredning av placering ny skola F-6 på
befintlig skoltomt vid Himlaskolan i Alafors. Om beslut fattas som innebär att behovet av
elevplatser i ny F-6 skola begränsas till 500-600 platser rekommenderas dock fortsatt
utredning av placering vid befintliga Nolskolan. Skälet till att detta alternativ är intressant för
fortsatt utredning är möjligheten att skapa en centralt placerad grundskola med tillhörande
fullstor idrottshall. Byggnaden kan också inhysa privat verksamhet och föreningsliv som med
fördel har sin access i markplan från torg och parkeringsplats. Servicenämnden skickar
utredningen på remiss till utbildningsnämnden.

Förslag på placeringsområden

För utbildningsnämndens verksamhet och hela kommunens utveckling är den sociala
bärkraften av största vikt. God planering för skolplacering och placeringsområden till
kommunens skolor och förskolor resulterar i bättre förutsättningar för social hållbarhet. Det
beslut som fattas gällande placeringsområden kommer att få bärighet på planeringsarbetet för
ny grundskola Nol/Alafors.
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Förvaltningen ser att det finns ett behov av att ändra nuvarande skolområden grundskola för
att tillgodose vårdnadshavares önskemål av skolplacering, Skollagen 2010:800 10 kap. 1
stycket 30 §.

Förvaltningen föreslår två nya förslag till placeringsområden grundskola. En utgångspunkt i
de framtagna förslagen är att hålla samman de elevgrupper som bor inom ett geografiskt
område (placeringsområde) vid skolplacering, vilket ger förutsättningar för en sammanhållen
utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven. Dock innebär det inte att elevgrupper förblir
desamma genom utbildningen, eftersom skolplaceringar utgår från folkbokföringsadress.

Placeringsområden Förslag 1 Förslag 2
Skepplanda Hålanda Hålanda

Skepplanda Skepplanda
Alvhem Alvhem

Älvängen Kollanda Kollanda
Kilanda Kilanda
Kattleberg Kattleberg
Skönningared Skönningared
Älvängen Älvängen
Starrkärr Starrkärr

Alafors/Nol Alafors Alafors
Nol norra Nol norra
Nol södra
Ryd Ryd
Ulfstorp Ulfstorp
Sannum Sannum
Grunne Grunne
Rished Rished

Nödinge Nödinge Nödinge
Nol södra

Bohus Bohus Bohus
Surte Surte Surte

Nol södra

Färgerna i kartan återger nya placeringsområden och gränsdragningar. I kartan visas även
befintliga skolområden med heldragna linjer. Området som är förstorat i nedre delen av kartan
visar vad som avser Nol södra, gränsdragningen föreslås utmed Gallåsvägen.
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De största skillnaderna i förslaget i jämförelse med nuvarande upptagningsområden är att
elever i

· Skönningared och Kattleberg flyttas från skolområde Skepplanda till Älvängen.

· Kilanda, Kollanda och Starrkärr flyttas från skolområde Alafors till Älvängen.

· Nol delas upp i Nol norra och Nol södra.

· I förslag ett tillhör både Nol norra och Nol södra skolområde Alafors/Nol.

· I förslag två tillhör Nol norra skolområde Alafors/Nol och Nol södra tillhör
område Nödinge.

· Skolområde Surte och Bohus förblir oförändrat.

Kollektivtrafik

Översynen av kollektivtrafiken hanteras i en sammanhållen process genom en nära dialog
med Västtrafiks partners, kommunerna och andra intressenter, där trafikutbudet utformas
utifrån kundernas behov och Västtrafiks mål. Resultatet av arbetet blir konkreta förändringar i
erbjudandet till Västtrafiks kunder och sammanställs i en trafikplan. Trafikplanen redovisar de
förändringar som Västtrafik planerar att genomföra under det kommande året.

I dialogmöte informerar Ale kommun om planerad samhällsutveckling och kan med
framförhållning förmedla vilka förändringar som sker både inom skola och
bostadsexploatering och vilka behov som behöver tillgodoses i kollektivtrafiken.

Västtrafik har inga planer på framtida förändringar för linjedragningen i Ale kommun. Utifrån
dagens linjedragning i kollektivtrafiken ger de nya förslagen på placeringsområden elever en
rimlig resväg till och från skolan.

Hållbar planering

Ale kommun upprättar varje år en befolkningsprognos för kommunen som helhet och per
delområden. Prognosen är en estimering 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. Prognosen används för att, i ett tidigt skede, planera för behov som uppstår i en
framtid, men den ska användas med försiktighet.

Antal elevplatser för nya placeringsområden är framtagna utifrån befolkningsprognos 2021-
2032. För att få en hållbar planering av byggnation av skolor har det även beräknats möjligt
antal elevplatser för år 2050 då Ale kommuns befolkning förväntas uppgå till 52 000
invånare. Underlaget för uppräkning till år 2050 är antal elever per ort år 2020 i förhållande
till kommuninvånare år 2020. Andelen elever per ort har därefter använts för att prognosticera
ett elevunderlag för år 2050. Skolbyggnader och antal elevplatser ska ha en tillräcklig
kapacitet år 2032, men också kunna möta ett ökat behov för år 2050. Det innebär att Ale
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kommun bygger skolor med tillräcklig kapacitet för nuvarande skolområden, men också för
ett ökat behov efter de nya placeringsområdena. Den hållbara planeringen ska ge
förutsättningar för permanenta lösningar och minska tillfälliga lösningar.

Skepplanda
Byggnation av en skola i Skepplanda med kapacitet för ett ökat behov år 2050 innebär att
elever från Skönningared och Kattleberg initial kan tillhöra placeringsområde Skepplanda.
När Skönningared och Kattleberg flyttas till placeringsområde Älvängen frigör det kapacitet
för ökningen i Skepplanda.

Älvängen
Placeringsområde Älvängen utökas och det innebär att det behövs två F-3 skolor.
Kronaskolan kan användas för årskurs 4-6. Högstadiet behöver en utökad kapacitet både för
år 2032 och år 2050.

Alafors/Nol
Alafors/Nol är det område som skiljer sig åt mellan förslag ett och två. I förslag ett ingår både
Nol norra och Nol södra i placeringsområdet. I förslag två tillhör Nol södra placeringsområde
Nödinge. Behovet av antal elevplatser i Alafors/Nol är större i förslag ett och kräver därmed
en större skoltomt och skola. Om Nol södra tillhör område Nödinge finns det fler alternativ
för placering av ny skola. Att bygga en skola i Nol/Alafors med kapacitet för ett ökat behov år
2050 innebär att elever från Nol södra initial kan tillhöra placeringsområde Nol/Alafors. När
Nol södra flyttas till placeringsområde Nödinge frigörs det kapacitet för ökningen i område
Nol/Alafors.

Nödinge
Elevunderlaget för placeringsområde Nödinge ökar oavsett om Nols södra tillhör område
Nödinge eller inte. Förslag två, där Nols södra ingår i område Nödinge, ger bättre
elevunderlag för två F-3 skolor. Befintligt skolområde i Nödinge möjliggör för det ökande
elevunderlaget för årskurs 4-9 år 2050.

Bohus
Placeringsområdet förblir oförändrat.

Surte
Placeringsområdet förblir oförändrat.

Socioekonomiska faktorer

En grundläggande princip för det svenska skolväsendet är att alla elever har rätt till en
likvärdig utbildning. Utbildningen i förskoleklassen och grundskolan ska enligt skollagen
2010:800 10 kap. 2 § främja allsidiga kontakter och social gemenskap. I en statlig utredning
(SOU 2020:28) föreslås ändringar i skollagen rörande att huvudmännen för förskoleklassen
och grundskolan aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina
skolenheter. Redovisad forskning i utredningen har visat på att en allsidig sammansättning av
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elever, det vill säga att det finns förutsättningar på skolan för att möten mellan barn med olika
socioekonomiska bakgrunder sker, är en viktig faktor för en likvärdig skola och skolresultat.
Även om utredningen och påföljande lagrådsremiss ännu inte har blivit lag, är det motiverat
att beakta socioekonomiska perspektiv i förändringen av skolområden utifrån ambitionen att
verka för en mer likvärdig skola.

Förändrade placeringsområden är en del av det strategiska arbetet. En annan aspekt som
påverkar möjligheten till en likvärdig skola är till exempel att det kan finnas skillnader mellan
olika skolklasser på samma skola. Forskning visar även att elever som har föräldrar med
högre socioekonomisk status i större grad aktivt söker sig till högmeriterande kommunala
skolor och friskolor, även längre från hemmet, medan närhet är en viktigare faktor för familjer
med lägre socioekonomisk status. Utformningen av skolområden är inte en garanti för den
faktiska socioekonomiska strukturen på skolorna. Strukturen behöver också vägas mot andra
faktorer såsom närhetsprincipen.

Vårdnadshavares tendens att välja skolor som ligger nära hemmet innebär att
boendesegregationen avspeglas i skolsegregationen. Så länge som boendesegregationen är
omfattande kommer elevsammansättningen att skilja sig åt mellan olika skolenheter.

Ekonomisk bedömning

En ekonomisk bedömning av förslaget på nya placeringsområden är svårt att göra i monetära
termer. Bedömningen får göras från perspektiv som förklarar vad som driver kostnaderna i
samband med en befolkningstillväxt. Utifrån Ale kommuns nuvarande lokalbestånd och
planerad tillväxt kommer det att krävas omfattande investeringar för att möta lokalbehoven
för förskola och skola.

Erfarenheter från de senaste tio åren är att tillfälliga lösningar är dyrare än permanenta
lösningar och ökar sektor utbildnings lokalkostnader betydligt. En del faktorer som gett
upphov till tillfälliga lösningar är underhåll av befintliga lokaler, ökat behov på förskole- och
skolplatser samt brister i långsiktig planering och beslutsfattande.

För att få en hållbar planering av förskolor och skolor behövs ett längre tidsperspektiv vid
planering av kommunens lokalbehov. Tillgång till mark och lagakraftvunna detaljplaner är en
förutsättning för en framgångsrik lokalförsörjning. Ytan behöver vara tillräckligt stor för att
kunna hantera tillbyggnad över tid, alternativt möjliggöra placering av tillfälliga lösningar vid
temporärt ökat elevunderlag även om det inte förespråkas i första hand. Ett hållbart byggande
minskar risken för tillfälliga lösningar och minskar behovet av ytterligare byggnation. En
hållbar planering behöver se till hela kommunen. Förändrade förutsättningar på en ort kan få
konsekvenser på fler orter. Att förebygga förändrade behov är viktigt för att så långt som
möjligt undvika akuta lösningar och kostnadsdrivande evakueringslokaler.

Skolbyggnadens kapacitet, antal elever, är en viktig faktor. Stordriftsfördelar kan genereras
både utifrån tjänster från andra sektorer som kost och lokalvård, men också utifrån skolans
pedagogiska bemanning och möjligheter till samverkan. På sikt kan det vara billigare att
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bygga med en högre kapacitet än vad behovet visar för att inte behöva komplettera med
tillfälliga lokaler eller tillbyggnad när akuta behov uppstår. Det gäller generellt för samtliga
lokaler men i synnerhet för idrottshall, kök och specialsalar.

Det finns kostnader som kan påverkas av lokalförsörjningen, främst av placering av
verksamhetslokaler. Kostnader för skolskjuts i form av taxiresor är ett exempel där
kostnaderna påverkas utifrån både placeringsområden samt placering av skolbyggnad.

Invånarperspektiv

Idag finns det fler elever i Ale kommun än det fanns när befintliga skolupptagningsområden
beslutades, det har etablerats nya bostadsområden och fler familjer flyttar till Ale kommun.

I arbetet med att se över skolområden i Ale kommun initierade sektor utbildning en
kommunikationskanal med medborgare på kommunens webbplats i början av 2020. Syftet var
att nå ut till vårdnadshavare och få in synpunkter, vilka skulle utgöra underlag i arbetet med
skolområden.

Frågorna i enkäten löd

· I vilken ort skulle du helst vilja att ditt barn går i skolan?

· Lämnar du ditt barn på sin nuvarande skola med bil?

· Är det viktigt för dig att ditt barn kan ta sig själv till skolan?

De som svarade på enkäten angav sin bostadsadress, vilket möjliggjorde för kommunen att se
på vilken ort svarande bodde i relation till vilka önskemål om skola de hade.

Vårdnadshavare och elever önskar ofta skolplacering utifrån ett känt sammanhang, både sett
till skola och klasskamrater. Vid inflyttning till kommunen beaktar familjen ofta den
geografiska placeringen av skolorna. Vårdnadshavare tenderar att välja skolor som ligger nära
hemmet. Förslagen på nya placeringsområden möjliggör att elever i kommunen får en rimlig
restid till skolan. Förslagen medför att vårdnadshavares önskemål om skolplacering
tillgodoses i högre utsträckning och minskar klagomål och överklagande på skolplacering.

Ur ett barnrättsperspektiv är det viktigt att kommunen säkerställer att alla vårdnadshavare och
elever ska ha likvärdiga möjligheter att söka en skolplats och erbjudas plats utifrån en icke-
diskriminerande, objektiv och saklig prioriteringsordning. Att möjliggöra för elever att gå sin
skolgång inom samma placeringsområde kan skapa förutsättningar för en ökad trygghet.

Hållbarhetsperspektivet

För samhällsutvecklingen och för att infrastrukturen i Ale kommun ska kunna säkerställa
trygga skolvägar är placering och planering av skolbyggnader en viktig förutsättning. Det i
sin tur möjliggör att så många elever som möjligt kan gå eller cykla och därmed lägga
grunden för goda vanor. Fysisk aktivitet gynnar elevernas lärande. Förändrade
placeringsområden minskar behovet av skolskjuts i form av taxiresor i de område där det
saknas kollektivtrafik.
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Hållbar planering av skolbyggnader med tillräcklig kapacitet för att möta ett ökat
elevunderlag ger förutsättningar för permanenta lösningar och minskar tillfälliga lösningar.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Skollagen (2010:800) 9 kap. 15 § första stycket och 10 kap. 30 § första stycket.
Enligt första stycket i de aktuella paragraferna ska en elev placeras vid den av kommunens
skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå.

Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2022

Utbildningsnämnden Nämndplan med budget, UBN.2021.599

Riktlinje för skolplacering i förskoleklass och grundskola, UBN.2021.610

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Planen för genomförande av placeringsområden är inte framtagen. Sektor utbildning vill
påpeka vikten av samverkan med sektor service. När förändringen av placeringsområdena ska
genomföras beror på servicenämndens möjlighet att verkställa den byggnation som behövs för
att möta behoven för respektive placeringsområde.

Färdigställandet av nya skolor kommer vara avgörande för när de nya placeringsområdena
ska börja gälla. I planeringen bör särskild hänsyn tas till lösningar som kan minimera behovet
av ersättningslokaler i samband med byggnation eller implementering av de nya
placeringsområdena.

Det innebär att flera av förändringarna kommer att träda i kraft flera år fram i tiden. En
tidplan med de olika tidpunkterna för verkställande av förändringarna arbetas fram
tillsammans med sektor service.

Förvaltningens bedömning

Förslag till placeringsområden har ändrats i förhållande till tidigare föreslagna scenarier. I de
nya förslagen till placeringsområden har kollektivtrafikens linjesträckning beaktats. Generellt
leder förslagen av förändrade placeringsområden till att vårdnadshavares önskemål om
skolplacering tillgodoses i större utsträckning. Det blir bättre förbindelser inom
kollektivtrafiken vilket leder till kortare restid, möjligheter för elever att på egna ben ta sig till
skolan och en ökad trygghet för elever i en sammanhållen elevgrupp.
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Enkäten som riktade sig till vårdnadshavare, för att få in synpunkter till det vidare arbetet med
skolområden resulterade i 189 inkomna svar. Andelen svar från delområdena varierade mellan
1-28 %, varav de flesta, 28 %, från delområde Älvängen. Förvaltningen har gjort
bedömningen att svarsfrekvensen på enkäten är för låg för att utgöra underlag för beslut
avseende nya placeringsområden. Dock har synpunkter beaktats och förslaget ligger i större
utsträckning i linje med både önskemål och tidigare överklaganden.

Förvaltningen anser att förslag två medför skolor med rimlig elevkapacitet på samtliga orter
och ger förutsättningar för 2050 års perspektivet. Det innebär att det blir fler skolor och elever
i Älvängen och Nödinge, vilket stärker utvecklingen av Ale kommuns centralorter och kan
bidra till ökad samhällsservice, förbättrad kollektivtrafik och ett ökat socialt sammanhang ur
ett medborgarperspektiv.

Förändrade placeringsområden, där Starrkärr, Kilanda och Kollanda tillhör Älvängens
placeringsområde samt att dela Nol, där Nol norra tillhör placeringsområde Alafors/Nol och
Nol södra tillhör område Nödinge minskar elevunderlaget på en skola i Nol eller Alafors och
skapar fler lokaliseringsalternativ för ny skola.

Om utbildningsnämnden beslutar enligt förslag två är den sammantagna bedömningen att
både placeringsområde Nödinge och placeringsområde Alafors/Nol kan bidra till en större
variation avseende de socioekonomiska faktorerna medelinkomst, bakgrund och
utbildningsnivå. Att flytta Nol södra till placeringsområde Nödinge bidrar till en heterogen
elevsammansättning med blandad bebyggelse inom placeringsområdet.

Älvängen är idag ett varierat område avseende de socioekonomiska faktorerna och båda
förslagen, som innebär att placeringsområdet kompletteras med Starrkärr, Kattleberg,
Kilanda, Kollanda och Skönningared, förändrar inte det.

Skepplanda blir enligt förslagen ett relativt homogent område avseende utbildningsbakgrund
och medelinkomst om barnen i Skönningared placeras i Älvängen. Elevantalet varierar stort,
där Skepplanda utmärker sig från övriga orter med närmare 600 elever medan Skönningared
har drygt 100 elever vilket gör att förändringen inte blir allt för betydande i antal.

Förvaltningen anser att det finns flera fördelar med att ändra skolområden. Placeringsområden
visar hur förvaltningen vill utveckla hållbara lösningar för Ale kommuns elever utifrån
trygghet, kollektivtrafik och ökad självkänsla ”jag kan” på egna ben. Placeringsområden är
också en vägledning för en hållbar planering, både för framtida markförvärv, detaljplanering
och byggnation.
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Skolområden i Ale kommun 

Hur Ale kommun planerar skolområdena är en viktig fråga för samhällsutvecklingen och 

för planering av skollokaler. Det omvända förhållandet gäller också, 

samhällsutvecklingen kan påverka hur skolområdena ska se ut och var skollolaker 

placeras. För att få med alla perspektiv är det angeläget att samarbeta kring denna fråga. 

Ett av många underlag är de socioekonomiska förutsättningarna.  

 

Underlaget presenterar tre senario och i respektive scenario presenteras fyra nya 

skolupptagningsområden. För respektive skolupptagningsområde visas en karta över det 

berörda området, utveckling över tid för bakgrund och utbildningsnivå, tabeller över antal 

barn i området och en tabell över senaste årets indikatorer för socioekonomi. På sidorna 

20-23  finns en nulägesbild av områden som referens. 

 

Skolans socioekonomiska sammansättning har fått en större betydelse för elevernas 

betyg. Därför är det viktigt att få en förståelse för hur förutsättningarna ser ut på de olika 

orterna. Generellt har andel personer med eftergymnasial utbildning ökat senaste åren i 

samtliga orter, en trend som syns i hela landet. Andel med utländsk bakgrund har ökat i 

Ale och det är även denna inflyttande grupp som har allt högre utbildningsnivå. Utländsk 

bakgrund är, enligt SCB:s definition, en person som är utrikesfödd eller en person som 

har två utrikesfödda föräldrar.  

 

De områden med högst andel personer med eftergymnasial utbildningsnivå är Bohus, 

Surte och Älvängen. Områdena med högst andel personer av befolkningen med utländsk 

bakgrund är Bohus, Surte och Nödinge. Det område som har högst medelvärde för 

disponibel inkomst är Älvängen. Vissa delar av Nödinge har hög disponibel inkomst. Det 

är även för delområde Nödinge som skillnaden mellan disponibel inkomst inom området 

är som störst.  

 

Här nedan finns en heat-map för att se var personer är folkbokförda i Ale. Ju rödare 

markering, desto fler personer bor i området. I Ale bor det flest personer inom de centrala 

tätorterna. Framförallt är det Starrkärr (sydost om Älvängen) och Skönningared (nordost 

om Älvängen) som har stora populationer av personer nära delområdesgränserna. 
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Antal barn i åldersgrupper och områden 
 

Tabellerna visar antal barn per delområde och detaljområde i respektive åldersgrupp. 

Siffrorna är de officiella från 2019-12-31.  

 

De område som har flest barn är Älvängen och Nödinge. Det är även i dessa två 

delområden som befolkningen och framförallt de yngre åldersgrupperna beräknas öka 

enligt befolkningsprognos 2020. Framförallt Älvängen beräknas att växa kraftigt de 

närmaste 10 åren. På sidan 5 visas befolkningsprognos per delområde för barn 0-15 år. 

 
Antal barn i åldersgrupper per delområde 

Delområde 0 1-5 6-9 10-12 13-15 Totalsumma 

Alafors 25 124 99 96 80 424 
Alvhem 10 54 40 20 23 147 
Bohus 43 212 151 120 117 643 
Hålanda 19 62 32 40 28 181 
Nol 34 231 210 151 139 765 
Nödinge 52 434 420 286 292 1 484 
Skepplanda 32 201 194 124 142 693 
Starrkärr,  Kilanda & Ryd 27 117 99 71 80 394 
Surte 40 194 155 89 92 570 
Älvängen 84 553 396 264 252 1 549 

Totalsumma 366 2 182 1 796 1 261 1 245 6 850 

 

När det gäller detaljområdena är Starrkärr området med flest barn mellan 6-15 år. I Nol 

bor det fler barn i den norra delen. Gränsen går vid Gallåsvägen i mitten av Nol. 

 
Antal barn i åldersgrupper per detaljområde 

Detaljområde 0 1-5 6-9 10-12 13-15 Totalsumma 

Kilanda 8 25 17 16 22 88 
Nol Norra 26 141 107 79 74 427 
Nol Södra 8 90 103 72 65 338 
Ryd 6 31 28 19 18 102 
Skönningared 11 45 27 13 13 109 
Starrkärr 13 61 54 36 40 204 

Totalsumma 72 393 336 235 232 1 268 
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Befolkningsprognos per delområde 0-15 år 
 

Tabellerna visar prognos för respektive delområde på 5 och 10 års sikt. I kolumnen längst 

till höger syns utveckling i relation till antalet barn 2019-12-31. Ju grönare färg, desto 

högre är skillnaden. För detaljområdena presenteras inte någon prognos, då det inte blir 

tillförlitligt och osäkerheten är för stor på grund av små folkmängder. 

 

Älvängen och Nödinge beräknas att växelvis växa kraftigt under perioden, först Älvängen 

och sedan Nödinge. Antalet födda barn beräknas öka på grund av en ökande 

totalbefolkning och dess ålderfördelning.  

 

Prognos fram till 2025  
 
Område 0 1-5 6-9 10-12 13-15 Summa Skillnad total mot 

2020 

Alafors 31 177 143 97 100 548 124 

Alvhem 12 70 57 43 35 216 69 

Bohus 38 212 175 136 122 682 39 

Hålanda 14 75 65 36 34 225 44 

Nol 48 263 214 155 154 834 69 

Nödinge 90 461 380 301 305 1538 54 

Skepplanda 42 225 182 147 153 748 55 

Starrkärr, Kilanda och Ryd 24 125 106 73 76 402 8 

Surte 38 214 175 124 128 679 109 

Älvängen 108 613 543 373 334 1971 422 

Summa 445 2435 2040 1484 1440 7844 994 

 

 
Prognos fram till 2031  
 
Område 0 1-5 6-9 10-12 13-15 Summa Skillnad total mot 

2020 

Alafors 33 191 167 122 118 631 207 

Alvhem 12 74 66 48 45 245 98 

Bohus 46 244 206 151 145 792 149 

Hålanda 14 78 66 50 47 254 73 

Nol 46 260 228 165 164 862 97 

Nödinge 135 705 539 371 369 2119 635 

Skepplanda 41 221 185 138 143 728 35 

Starrkärr, Kilanda och Ryd 23 129 109 80 78 420 26 

Surte 48 288 225 156 149 867 297 

Älvängen 120 688 586 422 423 2239 690 

Summa 518 2879 2376 1702 1682 9157 2307 

  



 

 

7 

 

Nuvarande skolområden 

 

Nedan finns en tabell över hur skolvägarna i Ale kommun ser ut 2020. Dessa kommer att 

påverkas med nya skolupptagningsområden. Tabellen är till för att se hur skolvägarna ser 

ut idag. Längst till vänster syns respektve delområde efter åldersgrupp och vilken skola 

de tillhör i dagens skolområden. I skolomårdena är inga nya skolor planerade.  

 

Skolområde Surte/Bohus Nödinge Nol/Alafors Älvängen Skepplanda 

Ort & ålder/Skola Surteskolan Bohusskolan Nödingeskolan Kyrkby Da Vinci Nolskolan Himlaskolan Kronaskolan Arosenius Garnvinde Alboskolan 

Surte 6-9 år                       

Surte 10-12 år                       

Surte 13-15 år                       

Bohus 6-9 år                       

Bohus 10-12 år                       

Bohus 13-15 år                       

Nödinge 6-9 år                       

Nödinge 10-12 år                       

Nödinge 13-15 år                       

Nol 6-9 år                       

Nol 10-12 år                       

Nol 13-15 år                       

Alafors 6-9 år                       

Alafors 10-12 år                       

Alafors 13-15 år                       

Ryd 6-9 år                       

Ryd 10-12 år                       

Ryd 13-15 år                       

Starrk/Kil 6-9 år                       

Starrk/Kil 10-12 år                       

Starrkärr/Kil 13-15 år                       

Älvängen 6-9 år                       

Älvängen 10-12 år                       

Älvängen 13-15 år                       

Skönningared 6-9 år                       

Skönningared 10-12 år                       

Skönningared 13-15 år                       

Skepplanda 6-9 år                       

Skepplanda 10-12 år                       

Skepplanda 13-15 år                       

Hålanda 6-9 år                       

Hålanda 10-12 år                       

Hålanda 13-15 år                       

Alvhem 6-9 år                       

Alvhem 10-12 år                       

Alvhem 13-15 år                       
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Områden som är aktuella att flytta 
 

Områden som av olika anledningar kan vara aktuella att flytta är inom delområde Nol, 

Skepplanda och Starrkärr, Kilanda och Ryd och avser Kilanda, Nol norra och södra, Ryd, 

Skönningared och Starrkärr. Kartan visar områdets utsträckning och i tabellen syns antal 

barn, medelinkomst, utbildningsnivå och bakgrund för 2020. Linjediagrammet visar 

samtliga områdens utveckling över tid.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är framförallt i Nol norra som det bor flest barn. Det är också här man ser en lägre 

disponibel inkomst och utbildningsnivå än i de andra detaljområdena. Skönnigared är det 

detaljområde med högst utbildningsnivå och disponibel inkomst. Kilanda är det område 

med högst andel förgymnasial utbildning. I Starrkärr, Kilanda och Ryd är det en högre 

andel med svensk bakgrund än övriga detaljområden.   

Figur 1 Socioekonomi per detaljområden aktuell att flytta. 
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Information som beaktats i förslagen på nya skolområden. 

 

Skönningared hör idag till skolan i Skepplanda. Idag inkommer många överklaganden på 

grund av avslag om förflyttning till Älvängen, vilket ses som en mer naturlig skolväg. 

Skönningared har haft en kraftig inflyttning av personer med utländsk bakgrund och 

högre utbildningsnivå. Detta ger en viss påverkan på sammansättningen i Skepplanda, 

som har en lägre andel personer med högre utbildning och högre andel av personer med 

svensk bakgrund.  

 

Starrkärr hör idag till Himlaskolan. Vissa delar av Starrkärr har cykelavstånd till 

Kronaskolan i Älvängen och många önskar således höra till Älvängen. I de förslag som 

presenteras har Starrkärr delats där vissa områden hör till Älvängen och andra till 

Nol/Alafors. Sammansättningen av eleverna påverkas inte nämnvärt 

 

Det är också relevant att diskutera om Ale i framtiden ska övergå till två högstadier 

istället för dagens tre. Troligast skulle det innebära att Nol/Alafors skulle höra till 

Älvängen och Bohus/Surte till Nödinge. Detta skulle tala för att placera området Nol 

södra i Nödinge och Nol norra i Älvängen, socioekonomiskt talar det också för en bra 

sammansättning. 

 

Området Ryd flyttas från Nol/Alafors till Nödinge på grund av närhet. Dock behöver 

möjligheten att ta sig till Nödinge med kollektivtrafik förbättras. 

 

Idag ingår Kilanda i Nol/Alafors, men har bra kollektivtrafikförbindelser till Skepplanda. 

Ur ett socioekonomiskt perspektiv kan det vara mer fördelaktigt att området tillhör 

Älvängen eller Nol/Alafors.  

 

Bohus/Surte fungerar bra och kan utvecklas vidare tillsammans. 
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Antal barn i skolålder i respektive skolområde och scenario. 
 

Siffrorna är baserade på dagens siffror och hänsyn har inte tagits till framtida tillväxt. 

Under respektive delområde står vilka delområden som ingår i respektive skolområde. 

Observera att detta inte är det faktiska antalet elever som går i de kommunala skolorna, 

utan antal barn som bor i respektive område. Detta på grund av att det är elevunderlaget 

som är i fokus i denna utredning. 
 

Nuläge för skolområden 

År  

Surte 
 
  

Bohus 
 
  

Nödinge 
 
  

Nol/Alafors 
Starrkärr 

Kilanda 
Ryd 

Älvängen 
 
  

Skepplanda 
Alvhem 

Hålanda 
Skönningared 

6-9 155 151 420 408 396 266 
10-12 89 120 286 318 264 184 
13-15 92 117 292 299 252 193 
Total 336 388 998 1025 912 643 

 

Scenario 1 

År  

Surte 
 
  

Bohus 
 
  

Nödinge 
Ryd 

Södra Nol  

Nol/Alafors 
Norra Nol 

Kilanda 
Starrkärr 

Älvängen 
Skönningared 

Starrkärr (del av)  

Skepplanda 
Alvhem 

Hålanda  
6-9 155 151 551 250 450 239 

10-12 89 120 377 209 295 171 
13-15 92 117 375 196 285 180 
Total 336 388 1303 655 1030 590 

 

Scenario 2 

År  
Surte 

  

Bohus 
  

Nödinge 
Ryd  

Nol/Alafors 
Starrkärr  

Älvängen 
Skönningared 

Starrkärr (del av) 

Skepplanda 
Alvhem 

Hålanda 

6-9 155 151 448 336 467 239 
10-12 89 120 305 265 311 171 
13-15 92 117 310 239 307 180 
Total 336 388 1063 840 1085 590 

 

Scenario 3   
  Surte Bohus Nödinge Nol/Alafors Älvängen Skepplanda 
    Ryd Kilanda Alvhem  Hålanda 

År    Starrkärr (del av) Starrkärr (del av) Skönningared 

6-9 155 151 448 353 463 226 
10-12 89 120 305 281 302 164 
13-15 92 117 310 261 295 170 
Total 336 388 1063 895 1060 560 
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Nedanstående tabell visar skillnaden mellan antal barn för respektive scenario i förhållade 

till nuläget. Ju högre skillnaden är mellan scenariot och nuläget, desto grönare är fältet. 

Antalet är hur många barn som bor inom det geografiska delområdet och inte antal per 

skola.  

 
Delområde Nuläge Scenario 1 Skillnad  Scenario 2 Skillnad  Scenario 3 Skillnad  

Surte 336 336 0 336 0 336 0 
Bohus 388 388 0 388 0 388 0 
Nödinge 998 1303 305 1063 65 1063 65 
Nol/Alafors 1025 655 -370 840 -185 895 -130 
Älvängen 912 1030 118 1085 173 1060 148 
Skepplanda 643 590 -53 590 -53 560 -83 

Total 4302 4302  4302  4302  
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• Södra - Bohus och Surte, ingen förändring 

• Nödinge - Nödinge, Ryd och Nol södra 

• Centrala – Alafors, Nol norra, Kilanda, delar av Starrkärr 

• Älvängen- Älvängen, delar av Starrkärr, Skönningared 

• Norra – Skepplanda, Alvhem och Hålanda  
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Scenario 1 

Skönningared flyttas från Skepplanda till Älvängen och delar av Starrkärr flyttas från 

Nol/Alafors till Älvängen. Nol norra och delar av Starrkärr ingår i Nol/Alafors. Ryd och 

Nol södra går till Nödinge. Skepplanda blir intakt, förutom Skönningared som går till 

Älvängen. Att flytta Nol södra till Nödinge möjliggörs av att det finns möjligheter att 

skapa ett skolomårde i översiktsplanen för norra delarna av Nödinge, mot Nol södra. 

 

Skepplanda - Hålanda, Alvhem 

 

Älvängen, Skönningared, delar av Starrkärr  
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Forts scenario 1 
 
Norra Nol, Alafors, Kilanda, delar av Starrkärr 

 

Nödinge, södra Nol, Ryd 
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• Södra - Bohus och Surte, ingen förändring 

• Nödinge - Nödinge, Ryd  

• Centrala – Alafors, Nol, delar av Starrkärr 

• Älvängen- Älvängen, delar av Starrkärr, Skönningared och Kilanda 
• Norra – Skepplanda, Alvhem och Hålanda 
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Scenario 2 

Kilanda flyttas från Nol/Alafors och delar av Starrkärr går till Älvängen. Nol som 

delområden hålls sammans istället för att delas och Ryd går till Nödinge. Skönningared 

flyttas från Skepplanda till Älvängen.  

Skepplanda, Hålanda, Alvhem 

 

Älvängen, Skönningared, delar av Starrkärr, Kilanda 
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Forts scenario 2 
 
Nol, Alafors, delar av Starrkärr 

 

Nödinge, Ryd 
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• Södra - Bohus och Surte 
• Nödinge – Nödinge, Ryd 

• Centrala – Alafors, Nol, Kilanda, Starrkärr  

• Älvängen- Älvängen, Alvhem  

• Norra – Skepplanda, Hålanda och Skönningared 
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Scenario 3 

Delar av Starrkärr och Alvhem går till Älvängens skolupptagningsområde. Skönningared ingår 
tillsammans med Hålanda och Skepplanda. Ryd går till Nödinge. Nol hålls intakt tillsammans med 
Kilanda, delar av Starrkärr och Alafors.  

Skepplanda, Hålanda och Skönningared 

 

Älvängen, delar av Starrkärr, Alvhem 
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Forts scenario 3 

Nödinge, Ryd 

 

Alafors, Nol, Kilanda och Starrkärr 
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• Södra - Bohus och Surte 
• Nödinge - Nödinge 

• Centrala – Alafors, Nol, Kilanda, Starrkärr och Ryd (2 skolor) 

• Älvängen- Älvängen 

• Norra – Skepplanda, Alvhem, Hålanda och Skönningared 
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Nuläge 

Här nedan presenteras respektive skolområde ser ut idag för att jämföra med scenarierna 

och vad skillnaden blir mellan scenarierna.  

 

Samtliga delområden 

 
 
Skepplanda, Alvhem och Hålanda 
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Älvängen 

 
 
Nol/Alafors/Starrkärr, Kilanda & Ryd 
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Nödinge 

 
 

Surte/Bohus 
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UBN.2022.106 

 

 

Utbildningsnämnden 

Ale kommun 

 
Slutsatser konsekvenser för lokaler vid förändrade 
skolupptagningsområden (Reviderad 2021-10-22) 

Sektor service, verksamhet Fastighet och IT har granskat den utredning som genomförts 

initierad av utbildningsnämnden om tre scenarier vid förändrade skolupptagningsområden. 

Granskningen har genomförts för att bedöma vilka eventuella ekonomiska och tidsmässiga 

konsekvenser de olika scenarierna får på utbildningsnämndens lokalbehov fram till 2031.  

Huvudutredningen har genomförts av konsultbolaget Karlanders och därefter har en 

arbetsgrupp bestående av personal från Fastighet och IT och sektor samhällsbyggnads enhet 

för plan, mark- och exploatering och sektor utbildning granskat rapporten utifrån gällande 

detaljplaner.  

Efter att version daterad 2021-05-06 av slutsatser för lokaler vid förändrade 

skolupptagningsområden sammanställts och skickats till utbildningsnämnden, har det 

framkommit att huvudutredningen från konsultföretaget Karlanders innehåller betydande 

felaktigheter. Felaktigheterna är till störst del differenser mellan antalet elever i nuläge i 

förhållande till de tre scenarierna i förändrade skolupptagningsområden vilket påtagligt 

påverkade de ekonomiska konsekvenserna negativt. Av denna anledning har Karlanders på 

uppdrag av Ale kommun granskat och rättat sammanställningen i rapporten. Verksamhet 

fastighet och IT och sektor utbildning har därefter granskat den nya sammanställningen. 

För sammanfattning och slutsatserna i denna reviderade skrivelse står verksamhet Fastighet 

och IT. 

Sammanfattning och slutsatser 

Karlanders nu reviderade utredning visar att samtliga scenarier i snitt mellan de billigaste och 

dyraste alternativen är kostnadsneutrala i förhållande till nuvarande skolupptagningsområden. 

Några osäkerhetsfaktorer finns dock men vår bedömning är att dessa sannolikt inte är större 

än vid nuvarande skolområdesindelning. Faktorerna är: 

• Förutsättningar på enskilda skoltomter – bygga om, bygga till eller bygga nytt? 

• Speciallokaler som idrottshallar, tillagningskök mm. och när dessa behöver 

kompletteras. 

• Entreprenadkostnad för varje enskilt projekt. 

Svaren på osäkerhetsfaktorerna ges när förstudie, projektering och upphandling genomförts 

för varje enskilt behov och har därför inte varit möjliga att hantera i genomförd utredning. 

Inte heller tiden till färdigställande bedöms beröras vid förändrade skolupptagningsområden i 

förhållande till nuvarande områden. 

Med ovanstående ser verksamhet Fastighet och IT utifrån ett lokalperspektiv, inga negativa 

konsekvenser med att förändringar i skolupptagningsområden genomförs.  

 

Tony Jönsson 

Verksamhetschef Fastighet och IT 

Sektor service 

mailto:kommun@ale.se
http://www.ale.se/


PROTOKOLL 
Utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

UBN § 99  Dnr UBN.2020.212 

Remissvar Placering av ny grundskola F-6 i Nol eller 
Alafors 

Ärendet 

Utbildningsnämnden har tagit del av servicenämndens utredning Ny Grundskola F-
6 i Nol/Alafors: Rapport Förutsättningar för ny grundskola i Nol eller Alafors version 

200825. Med utgångspunkt i rapportens fem studerade alternativ har Sektor 
Service i sin slutliga bedömning presenterat fyra alternativ till placering av ny 
grundskola. De fyra olika alternativen till placering som Sektor Service anger 
möjliga är: 

• Placering av ny skola på Nolskolans befintliga fastighet vilken utökas 
genom inköp av närliggande fastigheter. Rapportens Alternativ 2 Nol. 

• Placering av ny skola på Himlaskolans befintliga fastighet. Rapportens 
Alternativ 3 Alafors.  

• Placering av ny skola genom inköp av fastigheten Brandsbo 1:156 i Nol. 
Rapportens Alternativ 4 Brandsbo 1:156.  

• Placering av två nya skolor, en F-3 i Nol och en 4-6 i Alafors, på befintliga 
skolfastigheter. Rapportens Alternativ 5 Två skolor.  

Ett beslut om placering av en ny skola utgår från och omfattar flera viktiga 
samhällsutvecklings-perspektiv. I utbildningsnämndens ställningstagande beaktas 
endast de perspektiv som återfinns inom ramen för utbildningsnämndens 
reglemente. 

Två av alternativen är ekonomiskt ofördelaktiga samt är också de som tar 
längst tid fram till färdigställd skola. Dessa är Alternativ 2 Nol och Alternativ 
5 Två skolor  

Alternativ 3 Alafors och Alternativ 4 Brandsbo 1:156 bedöms båda som goda 
alternativ. Dock är det skillnad avseende tid fram till färdigställd skola. För 
utbildningsnämnden bör inte de båda alternativen innebära stora 
kostnadsskillnader.  

Utbildningsnämndens verksamheter och skolornas placering är viktiga delar i en 
framtida samhällsutveckling och då kan Alternativ 4 Brandsbo 1:156 framstå som 
det bättre alternativet för att stödja ett långsiktigt hållbart samhälle.  

Ur barnperspektivet samt till stöd för kompetensförsörjningen är Brandsbo 1:156 
det gynnsammare alternativet. Däremot innebär Alternativ 3 Alafors ett för 
kommunen som helhet mer gynnsamt ekonomiskt alternativ.  

För att ta ansvar på kort och medellång sikt för barn och elever i Ale kommun är 
en snabb process av stor vikt och tidsaspekten för färdigställande av ny skola gör 
att Alternativ 3 Alafors ger utbildningsnämnden bäst förutsättningar. Sektorns 
bedömning är att tidplan samt kostnaderna för alternativ Brandsbo 1:156 innebär 



PROTOKOLL 
Utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

 Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

större osäkerhet och utmaningar för utbildningsnämndens 
planeringsförutsättningar.  

Utifrån Rapport Förutsättningar för ny grundskola i Nol eller Alafors version 200825 
förordar Sektor Utbildning Alternativ 3 Alafors. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande, 2020-09-23 Remissvar Placering av ny grundskola F-6 i Nol 
eller Alafors 

• PU Servicenämnden 2020-09-08 Beslut § 74 Remiss Placering av ny 
grundskola F-6  

• Rapport Förutsättningar för ny grundskola i Nol eller Alafors version 200825. 

• Mål och Strategier för lokalförsörjning i Ale kommun, KF § 104 2017-06-19. 

• Utbildningsnämndens ramprogram för förskolans och skolans lokaler och 
miljöer i Ale kommun, UBN § 4 2020-01-22  

• Lokalförsörjningsplan 2021-2030, KF § 43 2020-03-02  

• Dialog med vårdnadshavare Nol och Alafors 2020-02-18 

• Dialog med lärare från Nolskolan och Himlaskolan 2020-01-21 

Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden beslutar att förorda Alternativ 3 Alafors för placering av ny 
grundskola F-6.  

Utbildningsnämnden beslutar i remissvar till servicenämnden att ny grundskola F-
6 placeras i Alafors. 

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Yrkande 

Ordförande Erik Liljeberg (M) yrkar att utbildningsnämnden beslutar att i sitt 
remissvar till Servicenämnden förorda Alternativ 4 Brandsbo 1:156 för placering av 
ny grundskola F-6.  

Johnny Sundling (S) yrkar bifall till ordförandes förslag. 

Elinor Gandee (V) yrkar bifall till ordförandes förslag.  
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Lena Camp (SD) yrkar att utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut, att i remissvar förorda Alternativ 3 Alafors till 
placering av ny grundskola F-6. 

Eva Lans Samuelsson (L) yrkar bifall till ordförandes förslag.  

Jenny Sandkvist (MP) yrkar bifall till ordförandes förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande Erik Liljeberg (M) ställer proposition på dels sitt eget yrkande och 
dels på Lena Camps (SD) yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar i 
enlighet med det egna yrkandet att i remissvar till Servicenämnden förorda 
Alternativ 4 Brandsbo 1:156 för placering av ny grundskola F-6.   

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att förorda Alternativ 4 Brandsbo 1:156 för placering 
av ny grundskola F-6.  

Utbildningsnämnden beslutar i remissvar till servicenämnden att ny grundskola F-
6 placeras i Nol enligt Alternativ 4 Brandsbo 1:156.  

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservation 

Lena Camp (SD) framför att SD reserverar sig mot beslutet. 

_______ 

Beslutsexpediering 

För vidare hantering 

Servicenämnden  

Kommunstyrelsen 
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1 Uppdrag 

Sektor service har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att skyndsamt utreda alternativ 

placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter att kommunfullmäktige 

den 28 februari 2022 beslutat att avbryta planering av en ny grundskola F-6 på fastigheten 

Brandsbo 1:156 genom att upphäva kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14.  

Utredningsuppdraget innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport 

förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna kompletteras med 

utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors. 

Utredningen ska därefter presenteras på kommunfullmäktiges möte den 20 juni 2022. 

2 Källor 

Statusbesiktning och byggnadsteknisk inventering av byggnader Nolskolan. NOBAB 

2020-04-22 

Himlaskolan – Statusbesiktning in- och utvändigt. NOBAB 2019-10-18 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Nolskolan, Ale kommun. Relement  

2020-01-27 

Merkostnader på grund av markförorening vid nybyggnation av skola, Nol, Ale kommun. 

Relement 2020-02-07 

Värdeutlåtande avseende fastigheten Ale Nol 2:234. Bryggan 2020-02-20 

Markundersökning Brandsbo 1:156 Nol. Golder Associates 2012-06-08 

Kompletterande provtagning och utvärdering före detta Tudorområdet, Nol COWI 2015-09 

Ramprogram för förskolans och skolans lokaler och miljöer, Ale kommun UBN.2019.226 

Rapport förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors 2020-09-08 

Behovsanalys för lokaler 2023-2032 utbildningsnämnden 210520 

Ale kommun skyfallskartering, DHI 2021-08-31 

Ale kommun – kultur i arv
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3 Bakgrund 

Antalet barn i Ale prognostiseras att öka både på kort och lång sikt. Detta beror framför allt på 

den planerade bostadsbyggnationen inom prognosperioden (fram till 2032). Dokumentet 

”Planerat bostadsbyggande Ale kommun” tas fram av planerings- och exploateringsenheten 

och ska ses som ett planeringsunderlag samt används som underlag till Ale kommuns 

befolkningsprognos. För 2022 kan man se en minskning av planerat byggande de kommande 

fem åren vilket också kan ses i befolkningsprognosen som inte kommer att redovisa en lika 

stor ökning som tidigare år. Årets befolkningsprognos redovisas i maj 2022.  

Enligt SCB var folkökningen nationellt under 2020 den lägsta sedan 2005. Under 2021 var 

ökningen större, men fortfarande lägre än övriga år sedan 2005. Detta återspeglas naturligtvis 

även på Ale kommun. 

 

Figur 1 Beräknad utveckling 6-12 år. Källa: Befolkningsprognos 2021 

 

3:1 Beräkningsgrunder 
Beräkningarna utgår från fyra olika storlekar på skola, 500, 600, 700 elever och 800 elever i 

två plan. I Ale kommuns lokalförsörjningsplan har sektor kultur och fritid tagit med behovet 

av en fullstor idrottshall när ny skola bygg i Nol eller Alafors, varför även detta finns med i 

beräkningarna. Siffrorna är teoretiska beräkningar utifrån kvadratmeter och nyckeltal. 

Underlaget har inte behandlat trafikmatning eller belastning. De nyckeltal som har använts är 

en innemiljö beräknad med 10 kvadratmeter per elev och en utemiljö beräknad med antingen 

25 kvadratmeter eller 30 kvadratmeter per elev. I Ale kommuns ”Ramprogram för förskolans 

och skolans lokaler och miljöer” anges för utemiljö 30 kvadratmeter per elev i F-6, vilket 

också bygger på Boverkets rekommendationer. 

I angöring till skolan ingår utrymme för leveranser, renhållningsfordon, uppställningsplats för 

miljöhus samt parkering för föräldrarna vid lämning och hämtning av barn. 
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Utifrån ovan angivna grunder blir resultat av krav på markyta följande: 
 

Antal 

elever 

Kvadratmeter 

friyta 

Kvadratmeter 

markyta 
   

500 30 23 000 

600 30 26 500 

700 30 30 000 

800 30 33 500 
   

500 25 20 500 

600 25 23 500 

700 25 26 500 

800 25 29 500 
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4 Nulägesbeskrivning 

4.1 Nol 

I Nol finns Nolskolan, en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna 

går därefter vidare till högstadiet på Da Vinciskolan. Nolskolan är uppdelad i fem permanenta 

byggnader. 2016, 2017 och 2019 kompletterades Nolskolan med paviljonger med tillfälligt 

bygglov 2021-05-21, 2021-05-23 och 2025-01-31, för att klara av att ta emot det antal elever 

som nu går på skolan.  Det finns 14 klassrum med 10 tillhörande grupprum. Teoretisk 

kapacitet är 350 elever. 

Ale kommun hyr Folkets hus lokaler som matsal för Nolskolan. Matsalen är uppdelad på plan 

1 och plan 2. 210 elever kan äta vid samma tillfälle.  

Avsaknad av hemkunskapssal medför att eleverna hänvisas till Kyrkbyskolan för 

undervisning i detta ämne. Även idrottshallens storlek är otillräcklig för Nolskolans behov 

och elever i årskurs 6 använder Ledethallen i Alafors för idrottsundervisning. 

Språkundervisningen sker på Himlaskolan. Paviljongerna har gjort att barnens utemiljö har 

minskat och det saknas yta för skolan att växa och för utemiljö.  
 

4.1.1 Tillgänglighet 

Nolskolan ligger inom 300 meter från både pendel och buss och har därmed mycket god 

tillgänglighet. Tillgängliga bussar idag är 403 mellan Nödinge och Alafors och 413 mot Ryd. 

Det finns säkra gång- och cykelvägar mellan skola och stationen. 
 

4.1.2 Byggnadernas status 

I den statusbesiktning som utförts av NOBAB i april 2020 konstateras att det krävs 

omfattande åtgärder av byggnaderna för att uppnå en sund inomhusmiljö i alla delar och för 

att byggnaderna ska ges en utökad livslängd. Dessutom bedöms byggnad B (idrottshall och 

slöjdsalar) och D (lektionssalar och vaktmästeri) sannolikt inte vara ekonomiskt försvarbart 

att renovera. 
 

4.1.3 Prognos Nolskolan 
Enligt den prognos och kapacitet som sektor utbildning redovisar i sin behovsanalys för 

lokaler 2023-2032 når skolan taket vad gäller antal elever 2024-2025.Ytterligare paviljonger 

går inte att placera på skolgården eftersom det då inte blir tillräcklig utemiljö kvar för 

eleverna. 

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Antal 

elever 

 

354 

 

351 

 

358 

 

380 

 

389 

 

400 

 

408 

 

413 

 

419 

 

425 

 

435 

Kapacitet -4 -1 -8 -30 -39 -50 -58 -63 -69 -75 -85 

Figur 2 Underkapacitet utifrån 350 elevplatser
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4.2 Alafors 

I Alafors finns Himlaskolan, en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Den 

teoretiska kapaciteten uppskattas till 215 elevplatser. Ledethallen i Alafors används för 

idrottsundervisning och våren 2020 iordningställdes även en lokal för undervisning i 

hemkunskap i Komvux intilliggande lokaler. 
 

4.2.1 Tillgänglighet 

Himlaskolan ligger inom 300 meter från busshållplats med säkra övergångar till skolan men 

cirka 2 kilometer från pendel. Tillgängliga bussar idag är 403 mellan Nödinge och Alafors, 

413 Ryd och 414 Kollanda. Buss 403 har koppling till pendeltrafiken, i dagsläget är den dock 

främst anpassad för pendlare som pendlar ut från Ale och inte de som pendlar in.  
 

4.2.2 Byggnadernas status 

I den statusbesiktning som utförts av NOBAB i oktober 2019 konstateras att för att uppnå en 

långsiktigt hållbar byggnad med rimlig livslängd och sunt inomhusklimat, krävs omfattande 

åtgärder av fasader, tak, fönster och stora delar av golvytorna. Verksamhet Fastighet har 

bedömt att Himlaskolan utifrån detta behöver avvecklas på sikt på grund av byggnadernas 

fysiska status. I nuläget gör fastighet bedömningen efter externt genomförda utredningar att 

skolan kan bedriva nuvarande verksamhet till och med 2023.  
 

4.2.3 Prognos Himlaskolan 
Enligt den prognos och kapacitet som sektor utbildning redovisar i sin behovsanalys för 

lokaler 2023-2032 når skolan taket vad gäller antal elever 2024-2025. 

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Antal 

elever 

194 202 222 244 257 277 291 305 315 321 323 

Kapacitet 21 13 -7 -29 -42 -62 -76 -90 -100 -106 -108 

Figur 3 Över/underkapacitet utifrån 215 elevplatser 

 

4.3 Ahlafors fria skola 

I Alafors finns Ahlafors fria skola, en friskola med elever från förskoleklass till årskurs 9. 

Ahlafors fria tar emot cirka 280 elever och elevantalet bedöms vara konstant över tid varför 

de inte räknats med i prognoserna för Nolskolan och Himlaskolan.
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5 Detaljplaner 

5.1 Detaljplan Nol 2:188, 2:194 

Nolskolan årskurs 1-6 är belägen på fastighet Nol 2:188. Gällande detaljplan är Plan 321. 

Detaljplanen fastslår att området får användas för allmänt ändamål och byggnad får uppföras 

till högst 6,5 meter. Inom gällande detaljplaneområde ligger även Folkets Hus. 

Årskurs F är belägen på fastighet Nol 2:194 och gällande detaljplan är Plan 326. Detaljplanen 

fastslår att området får användas för allmänt ändamål och byggnad får uppföras till högst 5,0 

meter. Marken runtom befintlig byggnad är prickad och får inte bebyggas. 

5.2 Detaljplan Nol 2:228 

Hyreshusen vid Nolskolan är belägna på fastighet Nol 2:228 och gällande detaljplan är Plan 

321 som fastslår att området får användas för bostäder och handel. 

5.3 Detaljplan Nol 2:299, 2:234 

Vårdcentralen och Folkets Hus är belägna på fastigheterna Nol 2:299 och 2:234. Gällande 

detaljplan är Plan 326 som fastslår att området får användas till handel, centrumbebyggelse 

och allmänt ändamål. 

5.2 Detaljplan Ledet 1:1, Målje 1:93 

Himlaskolan årskurs F-6 är belägen på fastighet Ledet 1:1 och del av Målje 1:93. Gällande 

detaljplan är Plan 305. Detaljplanen fastslår att området får användas för allmänt ändamål och 

byggnad får uppföras till högst 9,0 meter. 
 

5.3 Detaljplan Nol 2:145 

Nol idrottsplats är belägen på fastighet Nol 2:145 och gällande detaljplan är Plan 322. 

Detaljplanen fastslår att området får användas som fritidsområde. 
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6 Markföroreningar 

6.1 Nolskolan 

I Nol räcker inte kommunens nuvarande skolområde till för en ny skola av den storlek som 

behövs. Kommunen äger Nol 2:188 där Nolskolan ligger, Nol 2:194 där förskoleklass 

bedrivs, Nol 2:232 som är bebyggd med ett bostadshus samt gatumark som tillhör Nol 2:178. 

För att skapa ett fullstort skolområde bedöms att fastigheterna Nol 2:228, Nol 2:299 och Nol 

2:234 behöver förvärvas. De två förstnämnda äger Alebyggen, den tredje äger Ale 

Folketshusförening. 
 

I anslutning till skolområdet har under 2018-2019 en större marksanering gjorts för att ta 

hand om blyföroreningar. Från den kunskap som kommit fram i det projektet vet vi att det 

finns blyföroreningar inom Nol 2:194 (förskoleklassen) och Nol 2:299 (vårdcentralen) som är 

byggda på ett gammalt fyllnadsområde. I den utredning som Relement Miljö Väst AB har 

genomfört 2020-01-27 framgår bland annat att nu utförda och tidigare undersökningar visar 

att det finns kraftigt blyförorenade fyllnadsmassor inom framför allt östra delen av 

skolområdet. 

 

6.2 Alafors 

I Alafors äger kommunen befintligt skolområde som omfattar delar av fastigheterna Ledet 1:1 

och Målje 1:93. Inga kända markföroreningar på området. 
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7 Studerade alternativ till ny grundskola F-6 

Med utgångspunkt från bekräftad status på befintliga skolbyggnader i Nol och Alafors 

rekommenderas att ersättningslokaler skapas för båda skolorna. Tre olika alternativ till ny 

grundskola F-6 i Nol eller Alafors har därför jämförts. 

7.1 Alternativ 1 Nol 

Ny skola byggs på befintlig fastighet som ägs av Ale kommun och dessutom förvärvas 

fastighet Nol 2:228 och Nol 2:299 som ägs av Alebyggen samt fastighet Nol 2:234 som ägs 

av Ale Folketshusförening. Den totala ytan blir då drygt 25 000 kvm. Under förutsättning att 

kommunen kan förvärva samtliga fastigheter skulle en skola i 2 våningar för 500 elever med 

en friyta om 30 kvadratmeter per elev kunna inrymmas på fastigheten. Med en friyta om 25 

kvadratmeter per elev kan även en skola i 3 våningar för 600 elever inrymmas. 

 

 
 

Kommentar: 

• I samband med denna rapports uppdatering har sektor service haft kontakt med berörda 

fastighetsägare (Ale Folkets Husförening och Alebyggen AB) och båda är positivt 
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inställda till en fördjupad dialog utifrån lösningsförslag i alternativ 1 Nol. Sektor service 

har även haft dialog med sektor samhällsbyggnad som också är positivt inställda till en 

förstudie av detta förslag. 

• En inlösen av ovanstående fastigheter (Vårdcentralen och Folkets Hus) kräver 

ersättningslokaler. Om lokalerna skapas med möjlighet till enkelt flexibel utformning kan 

fler- och mertidsutnyttjande av lokalerna erbjudas vilket samtidigt skulle innebära att 

behovet av ersättningslokaler eventuellt kan lösas genom att de införlivas i byggnaden.  

• En marknadsvärdering har utförts av Bryggan i februari 2020 där Folkets Hus 

marknadsvärde bedöms till 8,5 Mkr. När det gäller förvärv av den mindre fastigheten, ett 

hyreshus, uppskattas kostnaden till cirka 5 Mkr och den större, vårdcentralen, enbart 

markförvärv till cirka 15 Mkr. Därtill kommer kostnader för evakuering av vårdcentralen 

under sanerings- och byggnationstid vilket är svårbedömt och kräver vidare utredning om 

det skulle bli aktuellt. 

• Detaljplaneändring krävs för detta alternativ. 

• Marksanering krävs. 

• Såväl hyreshusen som två byggnader på nuvarande skolområde finns upptagna i Ale 

kommuns inventering över kulturhistorisk bebyggelse vilket kan ställa större krav vid 

eventuellt rivningslov.  

 

7.2.1 Tidplan 

Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola. Tidplanen utgår från att 

detaljplaneändring och markinköp kan pågå parallellt. 
 

Aktivitet Tid 

Förstudie 3 månader 

Detaljplaneändring 26 månader 

Projektering inför sanering 7 månader 

Sanering inkl. projektering 24 månader 

Rivning befintliga byggnader 6 månader 

Nyproduktion 30 månader 

Total tid 96 månader (8 år) 

 

 

Då Nolskolans nuvarande kapacitet inte kommer att räcka till för hela tidsperioden, kommer 

elever att behöva evakueras till paviljonger på annan plats. Antingen evakueras del av 

elevantalet förutsatt att nuvarande skolbyggnader kan nyttjas fram till dess att ny skola står 

klar, eller så evakueras hela skolan. Möjligheten att nyttja nuvarande lokaler under hela 

sanerings- och byggnationstid behöver utredas vidare i en förstudie om alternativet väljs.
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7.2 Alternativ 2 Alafors 

Ny skola byggs på befintlig fastighet som ägs av Ale kommun med en yta om drygt 29 000 

kvadratmeter (avser skolområdet). Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93. Med en 

friyta om 30 kvadratmeter per elev kan en skola upp till 600 elever inrymmas. En skola för 

800 elever ger en friyta om 25 kvadratmeter per elev. 

 

 
 

Kommentar: 

• Ingen detaljplaneändring krävs 

• Alafors är bullerutsatt vilket innebär att åtgärder behövs för att få en acceptabel ljudnivå 

• Inga kända markföroreningar 

• Då Himlaskolan har bedömts utifrån nuvarande teknisk status kunna nyttjas till och med 

2023 behöver eleverna evakueras till paviljonger helt eller delvis fram till dess att ny 

skola kan tas i bruk.
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7.2.1 Tidplan 

Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola. 

Aktivitet Tid 

Förstudie och projektering 15 månader 

Rivning befintliga byggnader 6 månader 

Nyproduktion 30 månader 

Total 51 månader (4,25 år) 
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7.3 Alternativ 3 Nol idrottsplats 

Förslag att placera Nol-Alafors nya skola vid nuvarande placering av Nols idrottsplats har 

förts fram i olika forum och av den anledningen har sektor service valt att även studera detta 

alternativ. 

 

Nol Idrottsplats är belägen på fastighet Nol 2:145 och gällande detaljplan är Plan 322 vilken 

fastslår att fastigheten får användas som fritidsområde. Fastigheten är på drygt 52 000 

kvadratmeter vilket gör att alla alternativen till skola kan inrymmas. 

 

 
Kommentarer: 

• Detaljplaneändring krävs 

• Ersättningsmark för idrottsplatsen krävs vilket idag inte finns att tillgå i Nol 

• Ale kommuns skyfallskartering visar att fastigheten inte är lämplig för hårdgjord yta då 

intilliggande bostäder utefter Gallåsvägen är identifierat som problemområde 

• Tillgänglighet cirka 2 kilometer från pendel 

• Ökad belastning på Gallåsvägen. Trafikutredning behöver genomföras 

7.3.1 Tidplan 

Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola. 
 

Aktivitet Tid 

Förstudie 3 månader 

Detaljplaneändring 26 månader 

Projektering 7 månader 

Nyproduktion 30 månader 



 

16 

 

Total tid 66 månader (5,5 år)* 

* Utöver ovanstående tidplan skall även tid läggas för etablering av ny idrottsplats utifrån val av 

placering.
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8 Evakueringar 

I dokumentet ”Grundskola i Nol/Alafors - Bedömning evakuering vid nyproduktion av skola” 

finns mer detaljerad information, nedan följer endast utdrag gällande bedömningar för 

respektive alternativ. 

8.1 Ny skola i Nol 

Att uppföra evakueringslokaler i moduler inom befintlig skolfastighet bedöms som 

ogenomförbart eller mycket svårt. Beslut om skolans storlek och förvärv av kringliggande 

fastigheter kan underlätta uppförande av moduler något men bedöms ändå som svårt på grund 

av Nolskolans höga elevantal. Samtliga risker behöver utredas i en förstudie.  

 

Extern evakuering till Himlaskolan bedöms i detta läge som genomförbart. Att upprusta dar 

av Himlaskolans lokaler kan vara ett alternativ till att hyra modulskola i sin helhet. En 

fördjupad analys och bedömning bör göras tillsammans med förvaltningen i förstudie när 

behovsanalys är uppdaterad och beslut om lokalisering är taget. 

 

Dessutom tillkommer moduler för att möta det växande elevantalet. Då elevantalet är större i 

Nol innebär det troligtvis att elever från Nol de sista åren får evakueras till Alafors. 

8.2 Ny skola i Alafors 

Lokal evakuering bedöms som genomförbart. Att upprusta delar av Himlaskolans lokaler kan 

vara ett alternativ till att hyra modulskola i sin helhet. En fördjupad analys och bedömning bör 

göras tillsammans med förvaltningen i förstudie när behovsanalys är uppdaterad och beslut 

om lokalisering är taget.  

 

Extern evakuering i fastigheten där Nolskolan är lokaliserad i dag bedöms inte kunna 

inrymma ytterligare moduler för evakuering av elever från Himlaskolan. 
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9 Kostnader ny grundskola F-6 

9.1 Investeringskostnader 

Uppskattade investeringskostnader grundas i förskolorna Lövängen och Nolbäcken med Ale 

kommuns förutsättningar gällande giftfri förskola, passivhus och miljöbyggnad silver.  

 

En skola är dock lite mer komplex med specialsalar, hemvister och annat nyttjande varav 

kvadratmeterpriset ökats med 2000 kronor per kvadratmeter vilket resulterar i 46 000 kronor 

per kvadratmeter. Detta är exklusive eventuella kostnader för hantering av detaljplan, 

eventuell marksanering och markförvärv.  

 

I kostnaden ingår huvudbyggnad, angöring, utemiljö, teknikrum, komplementbyggnader, 

renhållning och eventuell inhägnad av skolområde. Kostnaden för en fullstor idrottshall är 

beräknad enligt riktlinjer. 

 
Kostnad för ny skola och idrottshall 

 

Antal elever 

 

500 600 700 800 

Ny skola 

 

230 000 000 276 000 000 322 000 000 368 000 000 

Ny idrottshall 

 

46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 

Total 

 

276 000 000 322 000 000 368 000 000 414 000 000 

 

Kostnad renovering Himlaskolan  

Drift och underhåll har uppskattat kostnaderna för åtgärder som behöver utföras för att kunna 

ha verksamhet i Himlaskolan under 2 år (t o m 2024) respektive 8-10 år (t o m 2030). 

Åtgärderna ska möjliggöra att skolan kan användas under den tid det tar att färdigställa en ny 

skola. 

• 2024: 700 000 kronor 

• 2030: 55 000 000 – 68 000 000 kronor 
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9.2 Driftkostnader 
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9.3 Sammanställning kostnads- och tidskalkyl 
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10 Sektor service bedömning av placering ny grundskola 

10.1 Alternativ 1 ny grundskola i Nol 

Fördelar:  

• Centralt placerad grundskola. 

• Möjlighet att skapa lokaler som betjänar mer än ett syfte. 

• Kollektivtrafik, närhet till pendeltågsstation. 

• Närhet till samhällsservice. 

• Finns fler barn i Nol. 

• Nuvarande mark vid Himlaskolan kan ställas om till verksamhetsmark 

Nackdelar: 

• Fastighetens yta möjliggör enbart byggnation av en skola för 500 elever för en 

rekommenderad friyta om 30 kvadratmeter per elev. 

• Om större behov av elevplatser utöver 600 uppstår, behöver ytterligare en skola byggas på 

annan plats. 

• Inköp av andra fastigheter.  

• Evakueringslokaler för inköpta fastigheter. 

• Sanering av mark. 

• Detaljplaneändring. 

• Tidsaspekten, cirka 8 år till ny skola kan tas i bruk. 

• Evakueringslokaler ej möjliga att placera i Nol utan bör lösas med placering i Alafors. 

• Högre totalkostnad än Alafors på grund av markinköp, sanering av mark och evakuering 

av elever under byggnation.  

 

10.2 Alternativ 2 ny grundskola Alafors 

Fördelar:  

• Stor detaljplanelagd tomt väl lämpad för byggnation av skola. 

• Stora rekreationsytor i direkt anslutning till skolområdet. 

• Tidsaspekten, cirka 4 år till ny skola kan tas i bruk. 

• Lägre totalkostnad än Nol. 

• Enklare evakueringslösning under byggnation. 
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• Möjlighet att expandera vid framtida behov.  

Nackdelar:  

• Buller och möjliga risker från E45. 

• Cirka 2 kilometer till pendelstation (ungefär likvärdigt med Kronaskolan i Älvängen). 

• Begränsad samhällsservice.  

 

10.3 Alternativ 3 Nol idrottsplats 

Fördelar:  

• Stor tomt som tillgodoser samtliga storleksalternativ. 

Nackdelar: 

• Ale kommuns skyfallskartering visar att fastigheten inte är lämplig för hårdgjord yta då 

intilliggande bostäder utefter Gallåsvägen är identifierat som problemområde. 

• Detaljplaneändring krävs. 

• Ersättningsmark för idrottsplatsen krävs vilket idag inte finns att tillgå i Nol. 

• Tillgänglighet cirka 2 kilometer från pendel. 

 

11 Sektor service förslag till beslut 

Befolkningsprognos 2021 med nuvarande skolupptagningsområden visar ett samlat behov av 

758 elevplatser år 2032 (Himlaskolan + Nolskolan). Utifrån detta behov, som inte kan 

tillgodoses vid andra utredda alternativ, tillsammans med total byggkostnad och tid till färdig 

skola rekommenderas beslut om fortsatt utredning av placeringen ny skola F-6 på befintlig 

skoltomt vid Himlaskolan i Alafors (Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93). 

Om beslut fattas som innebär att behovet av elevplatser i ny F-6 skola begränsas till 500-600 

platser rekommenderas dock fortsatt utredning av alternativ 1 vid befintlig placering av 

nuvarande Nolskolan. Skälet till att detta alternativ är intressant för fortsatt utredning trots att 

det är ett mer kostsamt alternativ, är möjligheten att skapa en centralt placerad grundskola 

med tillhörande fullstor idrottshall samtidigt som den också kan inhysa privat verksamhet och 

föreningsliv som med fördel har sin access i markplan från torg och parkeringsplats. 

Sektor service bedömer att alternativet skola vid Nols idrottsplats inte är ett realistiskt 

alternativ på grund av redovisade nackdelar. Sektorn bedömer också att det inte finns annan 

lämplig placering i centrala Nol. 
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Resultat från enkät kring skolupptagningsområden 

Syftet med enkäten har varit att ta in underlag kring dialogmöten med vårdnadshavare i Ale 

kommun kring förändringar i skolupptagningsområdena. I Ale väljer man skola både när man ska 

börja förskoleklass och årskurs 7. Det är bostadsadressen som bestämmer vilken skola man placeras 

i. Vi har fler barn i Ale nu än när vi beslutade om dagens skolupptagningsområden. De bor på andra 

ställen och fler familjer fortsätter att flytta hit.  

Antalet svar som inkommit är 189, där majoriten av de svarande bor inom delområde Älvängen. 

Svarande har uppgett sin boendeadress som sedan har lagts in inom respektive delområde. 

Delområde är geografiska området som delar upp Ale kommun i orter och som används vid 

placering av skolområdena. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 1 löd ”I vilken ort skulle du helst vilja att ditt barn går i skolan?”. Svaren presenteras efter 

vilken adress man har uppgett när man har svarat och är placerad efter vilket delområde adressen 

faller inom. 

 

Tabell 2 läses som att 85 % av de svarande som har uppgett en adress inom delområdet Alafors 

önskar alternativet Alafors (tills Brandsbo). Totalen läses som att 11,6 % av samtliga som svarat 

uppger Alafors (tills brandsbo) när det ska önska område där deras barns skola ska finnas.  

 
Fråga 1  I vilken ort skulle du helst vilja att ditt barn går i skolan? 

Boendeområde Alafors (tills Brandsbo) Bohus Nol Nödinge Skepplanda Älvängen 

Alafors 85,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 10,0% 

Alvhem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 

Bohus 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Hålanda 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Nol 3,7% 3,7% 88,9% 0,0% 0,0% 3,7% 

Nödinge 0,0% 0,0% 0,0% 96,3% 3,7% 0,0% 

Skepplanda 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 

Starrkärr, Kilanda & Ryd 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 80,0% 

Surte 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Älvängen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Totalsumma 11,6% 7,4% 13,2% 13,8% 6,3% 47,6% 
Tabell 2 Svarande efter delområde för fråga 1 

Boendeområde Antal svarande Andel av total 

Alafors 20 11% 

Alvhem 4 2% 

Bohus 8 4% 

Hålanda 2 1% 

Nol 27 14% 

Nödinge 27 14% 

Skepplanda 24 13% 

Starrkärr, Kilanda & Ryd 20 11% 

Surte 5 3% 

Älvängen 52 28% 

Totalsumma 189 100% 
Tabell 1 Svarande efter delområde 
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Fråga 2 löd ”Lämnar du ditt barn på sin nuvarande skola med bil?”. Svaren presenteras efter vilken 

adress man har uppgett när man har svarat och är placerad efter vilket delområde adressen faller 

inom.  

Tabell 3 läses på samma sätt som fråga 1. Alltså att 25 % av de som har uppgett en adress inom 

delområde Alafors lämnar sina barn på sin skola med bil.  

Fråga 2 Lämnar du ditt barn på sin nuvarande skola med bil? 

Boendeområde 
Ja, jag lämnar barnen 

med bil 
Mitt barn tar sig själv till skolan 

Nej, jag lämnar barnen på 
annat sätt 

Alafors 25,0% 65,0% 10,0% 

Alvhem 75,0% 25,0% 0,0% 

Bohus 0,0% 62,5% 37,5% 

Hålanda 50,0% 0,0% 50,0% 

Nol 48,1% 29,6% 22,2% 

Nödinge 18,5% 66,7% 14,8% 

Skepplanda 62,5% 29,2% 8,3% 

Starrkärr, Kilanda & Ryd 75,0% 20,0% 5,0% 

Surte 20,0% 80,0% 0,0% 

Älvängen 32,7% 36,5% 30,8% 

Totalsumma 39,7% 41,8% 18,5% 
Tabell 3 Svarande efter delområde för fråga 2 

 

Fråga 3 löd ” Är det viktigt för dig att ditt barn kan ta sig själv till skolan?” där de svarande uppgavs 

upp ge ett värde mellan 0-10 där 10 var ”Mycket viktigt” och 0 ”Inte viktigt”.  

Tabell 4 läses på samma sätt som fråga 1 och 2. Alltså att 5 % av de som har uppgett en adress inom 

delområde Alafors har uppgett en 3:a på en 10-gradig skala.  

Fråga 3 Är det viktigt för dig att ditt barn kan ta sig själv till skolan? 

Alternativ 2 3 5 6 7 8 9 10 

Alafors 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 5,0% 70,0% 

Alvhem 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 

Bohus 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 25,0% 62,5% 

Hålanda 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 

Nol 3,7% 0,0% 3,7% 0,0% 7,4% 11,1% 18,5% 55,6% 

Nödinge 0,0% 0,0% 7,4% 3,7% 7,4% 3,7% 18,5% 59,3% 

Skepplanda 0,0% 0,0% 12,5% 4,2% 4,2% 25,0% 16,7% 37,5% 

Starrkärr, Kilanda & Ryd 5,0% 0,0% 10,0% 0,0% 5,0% 15,0% 0,0% 65,0% 

Surte 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 0,0% 60,0% 

Älvängen 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 1,9% 19,2% 13,5% 63,5% 

Totalsumma 1,1% 0,5% 4,8% 1,6% 4,8% 15,3% 13,8% 58,2% 
Tabell 4 Svarande efter delområde för fråga 3 
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Tabell 5 visar en korsreferens mellan fråga 2 och 3. Tabellen läses som att 100 % av de som har 

uppgett en 2:a på en 10-gradig skala hur vitkigt det är att deras barn tar sig själv till skolan lämnar 

sina barn med bil.  

 
Korsreferens Är det viktigt för dig att ditt barn kan ta sig själv till skolan? 

  

Är det viktigt för dig att 
ditt barn kan ta sig själv 
till skolan? 

Ja, jag lämnar 
barnen med bil 

Mitt barn tar sig själv till 
skolan 

Nej, jag lämnar barnen på 
annat sätt 

2 100,0% 0,0% 0,0% 

3 0,0% 100,0% 0,0% 

5 77,8% 11,1% 11,1% 

6 66,7% 33,3% 0,0% 

7 66,7% 11,1% 22,2% 

8 65,5% 13,8% 20,7% 

9 38,5% 30,8% 30,8% 

10 26,4% 57,3% 16,4% 

Totalsumma 39,7% 41,8% 18,5% 
Tabell 5 Korsreferens mellan fråga 2 och 3 

 

 

Nedan följer diagram och tabeller för respektive fråga. 

 

I vilken ort skulle du helst vilja att ditt barn går i skolan? 

Namn  Antal  %  

Bohus  14  7,4  

Nödinge  26  13,8  

Nol  25  13,2  

Alafors (tills Brandsbo)  22  11,6  

Älvängen  90  47,6  

Skepplanda  12  6,3  

Total  189  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (189/189)  
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Lämnar du ditt barn på sin nuvarande skola med bil? 

Namn  Antal  %  

Ja, jag lämnar barnen med 
bil  

75  39,7  

Nej, jag lämnar barnen på 
annat sätt  

35  18,5  

Mitt barn tar sig själv till 
skolan  

79  41,8  

Total  189  100  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (189/189)  

 
  
 

 

Är det viktigt för dig att ditt barn kan ta sig själv till skolan? 

Namn  Antal  %  

0 - Inte viktigt  0  0  

1  0  0  

2  2  1,1  

3  1  0,5  

4  0  0  

5  9  4,8  

6  3  1,6  

7  9  4,8  

8  29  15,3  

9  26  13,8  

10 - Mycket viktigt  110  58,2  

Total  189  100  

 
 

Statistik  

Medelvärde  8,99  

Median  10  

 
 

Svarsfrekvens  

100% (189/189)  
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Utvecklingsledare Maria Bursell, 2022-03-24 
 

Bedömning avseende socioekonomisk statistik i skolområden 

En grundläggande princip för det svenska skolväsendet är att alla elever har rätt till en likvärdig 

utbildning. Utbildningen i förskoleklassen och grundskolan ska enligt skollagen (SFS 2010:800 

10 kap 2 §) främja allsidiga kontakter och social gemenskap. I en statlig utredning (SOU 

2020:28) föreslås ändringar i skollagen rörande att huvudmännen för förskoleklassen och 

grundskolan aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina 

skolenheter. Av redovisad forskning i utredningen framgår att en allsidig sammansättning av 

elever, det vill säga att det finns förutsättningar på skolan för att möten mellan barn med olika 

socioekonomiska bakgrunder sker, är en viktig faktor för en likvärdig skola och skolresultat. 

Även om utredningen och påföljande lagrådsremiss ännu inte har blivit lag, är det motiverat att 

beakta socioekonomiska perspektiv i förändringen av skolområden utifrån ambitionen att verka 

för en mer likvärdig skola.  

 

Förändrade skolområden är dock bara en del av det strategiska arbetet. En annan aspekt som 

påverkar möjligheten till en likvärdig skola är till exempel att det kan finnas skillnader mellan 

olika klasser på samma skola. Forskning visar även att elever som har föräldrar med högre 

socioekonomisk status i större grad aktivt söker sig till högmeriterade kommunala skolor och 

friskolor, även längre från hemmet, medan närhet är en viktigare faktor för familjer med lägre 

socioekonomisk status. Utformningen av skolområden är därför inte en garanti för den faktiska 

socioekonomiska strukturen på skolorna. Den socioekonomiska strukturen i områdena behöver 

också vägas mot andra faktorer så som närhetsprincipen. 

 

Förvaltningen har tagit fram två förslag på indelning av skolområden vilka här bedöms utifrån 

dagens indelning.  

 

De största skillnaderna i förslagen från nuläget är ifall barnen i:  

• Skönningared och Kattleberg går från skolområde Skepplanda till skolområde 

Älvängen. 

• Kilanda, Kollanda och Starrkärr går från skolområde Alafors till Älvängen. 

• I förslag 1 tillhör Nol i sin helhet i Alafors/Nol. 

• I förslag 2 delas Nol upp i norra och södra Nol: 

o Nol norra förblir i placeringsområde Alafors/Nol  

o Nol södra tillkommer placeringsområde Nödinge. 

• Skolområde Surte/Bohus redovisas inte eftersom inga förändringar föreslås.  
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Bedömning 
De socioekonomiska faktorerna som jämförs mellan förvaltningens förslag och nuläget är 

utländsk/svensk bakgrund, utbildningsnivå och medelinkomst (disponibel inkomst). Notera 

dock att statistiken avser förhållandena i områdena som helhet och inte barnens föräldar 

specifikt. Inkomststatistik har generellt några års eftersläpning och statistik över 

inkomstfördelning på områdesnivå finns i skrivande stund inte tillgängligt för 2020 utan 

kommer att redovisas för 2019-12-31. Statistik över befolkning, bakgrund och utbildningsnivå 

kommer att redovisas för 2020-12-31. Utbildningsnivå avser befolkningen i åldern 25-64 år 

som har en utbildning. Under bedömningen redovisas tillgänglig statistik för skolområdena så 

som de är uppdelade enligt förvaltningens förslag. Där befolkningsantalet är för litet redovisas 

inte statistik. 

 
Skolområde Alafors/Nol och skolområde Nödinge 

Skillnaderna mellan förslag 1 och 2 rör placeringsområdena Alafors/Nol och Nödinge. Varken 

förslag 1 eller 2 påverkar Ulfstorp, Sannum, Grunne, Rished i förhållande till nuläget. Kilanda 

och Starrkärr flyttas från nuvarande placeringsområde Alafors/Nol till placeringsområde 

Älvängen i båda förslagen. 

Förslag 1 

I förslag 1 förblir hela Nol i placeringsområde Alafors/Nol medan Kilanda och Starrkärr flyttas 

från nuvarande placeringsområde Alafors/Nol. Starrkärr har en högre andel personer med 

svensk bakgrund än Alafors, Nol och Ryd, samtidigt som utbildningsnivåerna är jämförbara. 

Antalet barn i Kilanda är få, vilket gör att det inte påverkar den socioekonomiska 

sammansättningen som helhet i större utsträckning.  

 

Förvaltningens förslag 1 innebär att placeringsområde Nödinge förblir oförändrat, det vill säga 

att det består av centrala, östra och södra Nödinge. I dagsläget är Nödinge redan ett blandat 

område rörande socioekonomiska faktorer, vilket därmed blir oförändrat i förslag 1.  

 

Förslag 1 Alafors, Nol, Ryd, Ulfstorp, Sannum, Grunne, Rished 
Delområde Antal barn 

under 15 

Medelinkomst Svensk 

bakgrund 

Utländsk 

bakgrund 

Förgymnasial 

utbildning 

Gymnasial 

utbildning 

Eftergymnasial 

utbildning 

Alafors 420 281 213 85,9% 14,1% 10,5% 50,2% 38,2% 

Nol norra 439 249 100 71,9% 28,1% 15,1% 50,1% 32,7% 

Nol södra 332 269 718 79,5% 20,5% 12,3% 50,4% 36,4% 

Ryd 103 270 829 88,4% 11,6% 10,9% 55,4% 32,7% 

Ulfstorp, 

Sannum, 

Grunne, 

Rished 

- - - - - - - 

 
Förslag 1 Nödinge 

Del-

område 

Antal 

barn 

under 15 

Medel-

inkomst 

Svensk 

bakgrund 

Utländsk 

bakgrund 

Förgymnasia

l utbildning 

Gymnasial 

utbildning 

Eftergymnasia

l utbildning 

Nödinge 

Centrala 

534 221 074 50,5% 49,5% 20,2% 46,8% 29,4% 

Nödinge 

Östra 

361 294 580 78,0% 22,0% 7,1% 45,9% 46,3% 

Nödinge 
Södra 

570 269 718 77,7% 22,3% 8,3% 38,1% 52,5% 
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Förslag 2 

Om Nol delas upp i Norr/Söder i enlighet med förslag 2 framgår att detaljområdena skiljer sig 

åt rörande medelinkomst samt sammansättningen mellan individer med svensk och utländsk 

bakgrund, där södra Nol har en högre medelinkomst och fler med svensk bakgrund än norra. 

Utbildningsnivåerna är jämförbara, men södra har en något högre andel med eftergymnasial 

utbildning och norra har en högre andel med förgymnasial utbildning.  

För placeringsområde Alafors/Nol innebär förslag 2 att norra Nol tillkommer. Norra Nol har en 

något lägre utbildningsnivå och högre andel personer med utländsk bakgrund än Alafors och 

Ryd. Därmed blir det ett placeringsområde med en blandning avseende socioekonomiska 

faktorer enligt förslag 2.  

Förvaltningens förslag 2 innebär att södra Nol tillkommer placeringsområde Nödinge. Södra 

Nol är likt östra och södra Nödinge avseende att det bor fler personer med svensk bakgrund där 

än vad det gör i centrala Nödinge. Medelinkomst och utbildningsnivå i södra Nol är något lägre 

än östra och södra Nödinge, men högre än i centrala Nödinge. Förslag 2 innebär en ännu större 

andel av personer med svensk bakgrund i förhållande till nuläget i placeringsområde Nödinge. 

Förslag 2 Alafors, norra Nol, Ryd, Ulfstorp, Sannum, Grunne, Rished 

Delområde Antal barn 

under 15 

Medelinkomst Svensk 

bakgrund 

Utländsk 

bakgrund 

Förgymnasial 

utbildning 

Gymnasial 

utbildning 

Eftergymnasial 

utbildning 

Alafors 420 281 213 85,9% 14,1% 10,5% 50,2% 38,2% 

Nol norra 439 249 100 71,9% 28,1% 15,1% 50,1% 32,7% 

Ryd 103 270 829 88,4% 11,6% 10,9% 55,4% 32,7% 

Ulfstorp, 

Sannum, 

Grunne, 

Rished 

- - - - - - - 

 
Förslag 2 Nödinge, södra Nol 

Del-

område 

Antal 

barn 

under 15 

Medel-

inkomst 

Svensk 

bakgrund 

Utländsk 

bakgrund 

Förgymnasial 

utbildning 

Gymnasial 

utbildning 

Eftergymnasia

l utbildning 

Nödinge 

Centrala 

534 221 074 50,5% 49,5% 20,2% 46,8% 29,4% 

Nödinge 

Östra 

361 294 580 78,0% 22,0% 7,1% 45,9% 46,3% 

Nödinge 

Södra 

570 304 348 77,7% 22,3% 8,3% 38,1% 52,5% 

Nol 

södra 

332 269 718 79,5% 20,5% 12,3% 50,4% 36,4% 
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Sammantagen bedömning 

Nödinge bedöms förbli varierat i förslag 1. Förslag 2 innebär att södra Nol tillkommer vilket 

innebär att det blir en ännu större andel av personer med svensk bakgrund i förhållande till 

nuläget i placeringsområde Nödinge. Södra Nol har generellt en lägre utbildningsnivå och lägre 

medelinkomst än östra och norra Nödinge men en högre utbildningsnivå och högre 

medelinkomst än centrala Nödinge.  

Norra Nol har en något lägre utbildningsnivå och större andel personer med utländsk bakgrund 

än Alafors och Ryd. Därmed bedöms placeringsområde Alafors/Nol bli varierat avseende 

socioekonomiska faktorer enligt förslag 2. Nol har som helhet en större andel med utländsk 

bakgrund än Alafors och Ryd, vilket gör att förslag 1 bidrar till en socioekonomisk variation i 

placeringsområde Alafors/Nol.  

Sammantaget bedömer förvaltningen att förslag 2, där Nol delas mellan placeringsområde 

Alafors/Nol och Nödinge, kan bidra till en större variation avseende de socioekonomiska 

faktorerna medelinkomst, bakgrund och utbildningsnivå. 

 
Skolområde Älvängen 

De föreslagna ändringarna för skolområde Älvängen är likadana i förvaltningens förslag 1 och 2. 

Skolområde Älvängen är redan idag ett heterogent område avseende de socioekonomiska 

faktorerna och förslaget, som innebär att skolområdet kompletteras med Starrkärr, Kattleberg, 

Kilanda, Kollanda och Skönningared, förändrar inte det.  

 

Älvängen, Starrkärr, Kattleberg, Kilanda, Kollanda, Skönningared 
Delområde Antal 

barn 

under 15 

Medelinkomst Svensk 

bakgrund 

Utländsk 

bakgrund 

Förgymnasial 

utbildning 

Gymnasial 

utbildning 

Eftergymnasial 

utbildning 

Älvängen 

Centrala 

853 288 623 79,8% 20,2% 6,7% 40,6% 51,4% 

Älvängen 

Norra 

326 285 108 82,4% 17,6% 11,9% 49,1% 37,3% 

Älvängen 

Södra 

460 284 834 84,4% 15,6% 7,8% 46,1% 44,9% 

Starrkärr 201 286 105 92,8% 7,2% 10,9% 54,8% 33,1% 

Kollanda, 

Kattleberg 

- - - - - - - 

Kilanda 86 - 84,5% 15,5% 13,0% 58,6% 22,3% 

Skönningared 105 306 390 78,8% 21,2% 7,4% 43,3% 48,8% 

 

Skolområde Skepplanda 

Skepplanda blir enligt förslaget ett relativt homogent område avseende utbildningsbakgrund och 

medelinkomst om barnen i Skönningared går till Älvängen. Men elevantalet varierar stort, där 

Skepplanda sticker ut från övriga med närmare 600 elever medan Skönningared endast har drygt 

100 elever vilket gör att förändringen inte blir allt för betydande i antal. 

 

Hålanda, Skepplanda, Alvhem 
Delområde Antal barn 

under 15 

Medelinkomst Svensk 

bakgrund 

Utländsk 

bakgrund 

Förgymnasial 

utbildning 

Gymnasial 

utbildning 

Eftergymnasial 

utbildning 

Hålanda 178 262 365 90,6% 9,4% 16,8% 54,0% 28,4% 

Skepplanda 714 269 728 84,3% 15,7% 11,5% 55,1% 31,8% 

Alvhem 161 270 973 80,7% 19,3% 13,0% 52,0% 34,7% 
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.165
Datum: 2022-04-13
Lokalplanerare Ulrika Ankel

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

Utbildningsnämnden

Remissvar Placering av ny F-6 skola i Nol - Alafors

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka fortsatt utredning av placering av ny skola F-6 på
befintlig skoltomt i Nol om behovet av elevplatser begränsas till 500-600 elevplatser.

Utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka fortsatt utredning av placering på befintlig
skoltomt i Alafors om placering på befintlig skoltomt i Nol inte är genomförbart.

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Motivering till beslut

Förvaltningen förespråkar en fortsatt utredning av alternativ 1, placering av ny skola F-6 på
befintlig skoltomt i Nol. Alternativet stämmer överens med förvaltningens förslag på nya
skolområden för skolplacering. Det leder också till skolor med rimlig elevkapacitet på
samtliga orter i kommunen och ger förutsättningar för elevunderlag i 2050 års perspektiv samt
en långsiktig samhällsplanering och hållbarhet över tid.

Sammanfattning

Sektor service har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att skyndsamt utreda alternativ
placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter att kommunfullmäktige
den 28 februari 2022 beslutat att avbryta planering av en ny grundskola F-6 på fastigheten
Brandsbo 1:156 genom att upphäva kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14.

Utredningsuppdraget innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport
förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna kompletteras med
utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors. De
två alternativ som har föreslagit för vidare utredning är

· Ny skola byggs på befintlig skoltomt i Nol, vilken utökas genom förvärv av
intilliggande fastigheter. Utredningens Alternativ 1.

· Ny skola byggs på befintlig skoltomt i Alafors. Utredningens Alternativ 2.

Det beslut som fattas gällande skolområden kommer att få bärighet på planeringsarbetet för
ny grundskola Nol/Alafors. Placeringen av ny grundskola kan också påverka bedömningen av
lämpliga framtida skolområden.
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Driftskostnaderna för ny skola för utbildningsnämnden är inte avhängigt placering utan är
likvärdig oavsett val av ort. Det som avgör driftskostnaden är snarare skolans storlek baserat
på antal elevplatser. Skillnaden i kostnader mellan alternativen är kostnaderna fram till
färdigställande av ny skola.

Alternativ 1, placering av ny skola F-6 på befintlig skoltomt i Nol stämmer överens med
förvaltningens förslag på nya skolområden för skolplacering. Det leder också till skolor med
rimlig elevkapacitet på samtliga orter i kommunen och ger förutsättningar för elevunderlag i
2050 års perspektiv. Alternativet är också intressant utifrån samverkan med andra
verksamhetsutövare. Det blir en centralt placerad grundskola med tillhörande fullstor
idrottshall samtidigt som den också kan inhysa privat verksamhet och föreningsliv som med
fördel har sin access i markplan från torg och parkeringsplats.

Åsa Ericson Ulrika Ankel

Sektorchef Lokalplanerare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-13 Remissvar Placering av ny F-6 skola i Nol/Alafors

Beslut om uppdaterad utredning angående placering av ny F-6 skola i Nol Alafors inför
remissutskick, SERN § 28, Dnr SERN.2021.66

Ny F-6 skola Nol/Alafors, Reviderad rapport 2022-03-28

Utbildningsnämndens ramprogram för förskolans och skolans lokaler och miljöer i Ale

kommun, UBN § 4 2020-01-22

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Servicenämnden

För kännedom:

Fastighetschef
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Ärendet

Sektor service har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att skyndsamt utreda alternativ
placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter att kommunfullmäktige
den 28 februari 2022 beslutat att avbryta planering av en ny grundskola F-6 på fastigheten
Brandsbo 1:156 genom att upphäva kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14.

Utredningsuppdraget innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport
förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna kompletteras med
utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors.

Utbildningsnämnden har tagit del av servicenämndens utredning Ny F-6 skola Nol/Alafors,
reviderad rapport 2022-03-28. I utredningen har tre olika alternativ till ny grundskola F-6 i
Nol eller Alafors jämförts. Ett av alternativen, skola vid Nols idrottsplats, bedömer sektor
service inte är realistiskt på grund av de nackdelar som de redovisar i utredningen. De två
alternativ som återstår är

· Ny skola byggs på befintlig skoltomt i Nol, vilken utökas genom förvärv av
intilliggande fastigheter. Utredningens Alternativ 1.

· Ny skola byggs på befintlig skoltomt i Alafors. Utredningens Alternativ 2.

Tidigare beslut

· Ny Grundskola F-6 i Nol/Alafors, 2020-08-25
Befintlig skoltomt i Nol
Befintlig skoltomt i Alafors
Brandsbo 1:156
F-3 i Nol och 4-6 i Alafors

· Utbildningsnämnden § 99, 2020-09-30
Brandsbo 1:156

· Kommunfullmäktige § 217, 2020-12-14
Brandsbo 1:156

· Kommunfullmäktige § 36, 2022-02-28
Avbryta planering av ny grundskola F-6 på fastigheten Brandsbo 1:156

Uppdrag åt sektor service att skyndsamt utreda alternativ placering för en ny
grundskola F-6 i området Nol-Alafors

· Ny F-6 skola Nol/Alafors, Reviderad rapport 2022-03-28
Befintlig skoltomt i Nol, utökas genom förvärv av intilliggande fastigheter
Befintlig skoltomt i Alafors
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Ett beslut om placering av en ny skola utgår från och omfattar flera viktiga
samhällsutvecklingsperspektiv. För utbildningsnämndens verksamhet och hela kommunens
utveckling är den sociala bärkraften av största vikt. God planering för skolplacering och
skolområden till kommunens skolor och förskolor resulterar i bättre förutsättningar för social
hållbarhet.

Studerade alternativ till ny grundskola F-6

I utredningen har beräkningar utgått från fyra olika storlekar på skola, 500, 600, 700 elever
och 800 elever i två plan. I Ale kommuns lokalförsörjningsplan har sektor kultur och fritid
tagit med behovet av en fullstor idrottshall när ny skola byggs i Nol eller Alafors, varför även
detta finns med i beräkningarna. Siffrorna är teoretiska beräkningar utifrån kvadratmeter och
nyckeltal.

De nyckeltal som har använts är en innemiljö beräknad med 10 kvadratmeter per elev och en
utemiljö beräknad med antingen 25 kvadratmeter eller 30 kvadratmeter per elev. I Ale
kommuns ”Ramprogram för förskolans och skolans lokaler och miljöer” anges för utemiljö
30 kvadratmeter per elev i F-6, vilket också bygger på Boverkets rekommendationer.

I angöring till skolan ingår utrymme för leveranser, renhållningsfordon, uppställningsplats för
miljöhus samt parkering för föräldrarna vid lämning och hämtning av barn.

Alternativ 1 Nol

Ny skola byggs på befintlig fastighet som ägs av Ale kommun och dessutom förvärvas
fastighet Nol 2:228 och Nol 2:299 som ägs av Alebyggen samt fastighet Nol 2:234 som ägs
av Ale Folketshusförening. Den totala ytan blir då drygt 25 000 kvm. Under förutsättning att
kommunen kan förvärva samtliga fastigheter skulle en skola i 2 våningar för 500 elever med
en friyta om 30 kvadratmeter per elev kunna inrymmas på fastigheten. Med en friyta om 25
kvadratmeter per elev kan även en skola i 3 våningar för 600 elever inrymmas.

Alternativ 2 Alafors

Ny skola byggs på befintlig fastighet som ägs av Ale kommun med en yta om drygt 29 000
kvadratmeter (avser skolområdet). Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93. Med en
friyta om 30 kvadratmeter per elev kan en skola upp till 600 elever inrymmas. En skola för
800 elever ger en friyta om 25 kvadratmeter per elev.

Alternativ 3 Nol idrottsplats

Nol Idrottsplats är belägen på fastighet Nol 2:145. Fastigheten är på drygt 52 000
kvadratmeter vilket gör att alla alternativen till skola kan inrymmas. Sektor service bedömer
att alternativet inte är realistiskt på grund av de nackdelar som placeringen innebär.
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Skolområde

Ale kommuns nuvarande skolverksamhet är indelad i skolupptagningsområden. Den skola
som barnet tillhör är utifrån det geografiska upptagningsområde som skolan har och där
barnet har sin folkbokföringsadress.

Förvaltningen ser att det finns ett behov av att ändra nuvarande skolområden. En
utgångspunkt i de framtagna förslagen för nya skolområden är att hålla samman de
elevgrupper som bor inom ett geografiskt område vid skolplacering, vilket ger förutsättningar
för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven samt en rimlig restid till
skolan.

Förvaltningen bedömer att det finns flera fördelar med att ändra skolområden. Bland annat
visar det hur förvaltningen vill utveckla hållbara lösningar för Ale kommuns elever utifrån
trygghet, kollektivtrafik och ökad självkänsla ”jag kan” på egna ben. Dessutom tillgodoses
vårdnadshavares önskemål om skolplacering i högre utsträckning. Områdena är också en
vägledning för en hållbar planering, både för framtida markförvärv, detaljplanering och
byggnation.

Det beslut som fattas gällande skolområden kommer att få bärighet på planeringsarbetet för
ny grundskola Nol/Alafors. Placeringen av ny grundskola kan också påverka bedömningen av
lämpliga framtida skolområden.

Kompetensförsörjning

I förvaltningens remissvar Placering av ny grundskola F-6 i Nol eller Alafors UBN.2020.212,
2020-09-23, togs det upp att det är en utmaning att upprätthålla kompetensnivån i förhållande
till lagkrav och att det särskilt bör beaktas vid placering av ny skola.

Samverkan

På en skola finns det ytor som bland annat samnyttjas med kultur och fritidsnämnden. Den yta
som har den högsta graden av samnyttjande är idrottshallen. Under skoltid används
idrottshallen av skolan och under kvällar och helger står samma yta till föreningslivets
förfogande. Beroende på skolans elevtal och placering kan storleken och innehållet i
idrottshallen variera mellan skolorna i Ale kommun.

Himlaskolan använder idag Ledethallen för undervisning i idrott, så gör även, till viss del
Nolskolan, och Ale gymnasium. Ahlafors fria skola hyr Ledethallen för undervisning i idrott,
vilket innebär att Ledethallen i dagsläget mer eller mindre är fullbelagd på dagtid under ett
läsår. På kvällar och helger är det i huvudsak en basketförening som står för merparten av de
bokade tiderna kompletterat med privata tidsbokningar.

Nolskolans idrottshall är liten och räcker varken till för skolans eller föreningslivets behov.
Det är framförallt lokalens storlek som hindrar ett bredare användningsområde. Sektor service
rapport påvisar också en bristande standard.
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Ekonomisk bedömning

En ekonomisk bedömning kan inte alltid göras enbart utifrån siffror eftersom det finns
parametrar som är svåra att beräkna. Ett beslut om var ny skola ska placeras får ekonomiska
konsekvenser som kan vara svåra att förutse. Sektor utbildning förespråkar en placering
utifrån en mer långsiktig planering. Idag byggs lokaler med en livslängd på ungefär 100 år,
därav bör utgångspunkten vara att skolan placeras på den ort där den utifrån kommunens
samhällsplanering är mest hållbar över tid.

Driftskostnaderna för ny skola för utbildningsnämnden är inte avhängigt placering utan är
likvärdig oavsett val av ort. Det som avgör driftskostnaden är snarare skolans storlek baserat
på antal elevplatser, en kostnad som kommer att belasta utbildningsnämnden (i rapporten
rubrik 9.2 Driftskostnader).

Skillnaden i kostnader mellan alternativen är kostnaderna fram till färdigställande av ny
skola. Det är viktigt att skilja på kostnaderna i rapporten, vilka som belastar
utbildningsnämnden och vilka som belastar Ale kommun. Ale kommun kommer oavsett
alternativ stå för samtliga kostnader som beskrivs i kalkylen (i rapporten rubrik 9.3
Sammanställning kostnads- och tidskalkyl) men det är olika nämnder som bär ansvar för
insatserna.

Ett markförvärv är en investeringskostnad för kommunen och kommer inte rendera några
kapitalkostnader. Investeringen hanteras efter inlösen som en tillgång i kommunens
balansräkning då mark inte förväntas förlora i värde. Förvärvet kommer således inte belasta
utbildningsnämnden som en hyreskostnad. Kommunen kan dock få en finansiell kostnad
(ränta) för eventuellt markförvärv genom lån för köp av själva tomtmarken. Val av ort och
tomtplacering kan också få en ekonomisk påverkan på kommunens resultaträkning beroende
på vad alternativanvändningen av tomten är om det inte byggs en skola och kommunen äger
marken. Tomten kan till exempel bli aktuell för verksamhetsmark vilken genererar
exploateringsintäkt med mera. Vad intäkten för tomtförsäljningen skulle inbringa är oklart i
dagsläget.

Kostnaden för sanering kan inte, av redovisningstekniska skäl, betraktas som en investering
utan hanteras med kommunala driftsmedel. Det finns statliga medel att söka för sanering för
att täcka delar eller hela kostnaden för saneringen. Om bidrag inte beviljas behöver Ale
kommun hantera kostnaden det år den uppstår. Marksanering vid Jennylunds ridklubb
bokades mot kommunens finansiella resultat, vilket ger ett rimligt antagande att en sanering
av befintlig skoltomt i Nol hanteras på likartat sätt och belastar således inte
utbildningsnämnden.

Kostnaden för detaljplan i Nol är endast en liten del av den totala investeringskostnaden och
en framtida kapitalkostnad för denna post bedöms få marginell effekt på utfallet.

Alternativ 1, ny skola i Nol på befintligt tomt medför betydligt större kostnader fram till
färdigställandet jämfört med alternativ 2, ny skola i Alafors. Dels är det kostnaden för
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Himlaskolans upprustning för att säkerställa lokalernas funktionalitet fram till färdigställandet
av den nya skolan, dels evakuering av Nolskolans elever de sista 18 månaderna.
Upprustningen av Himlaskolan bedöms av extern konsult kosta minst 55 mkr. Beräknat på
uppskattningsvis 6 års avskrivning renderar detta en ökad interhyra på cirka 9,2 mkr årligen.
De sista 18 månaderna ökar den årliga driftskostnaden med kostnaden för
evakueringslokalerna för Nolskolans elever. Kostnaden utslagen på 18 månader ger en
årskostnad på ytterligare 13,7 mkr första året och 6,8 mkr resterande 6 månader. Summan ska
dock reduceras med nuvarande kostnader för intern- och externhyra på Nolskolan vilket för år
2022 är 3,1 mkr. I tabellen med ökade driftskostnader saknas kostnader för internränta i de
fall där upprustning av egna lokaler renderar avskrivningskostnader. Samtliga avgående
intern- och externhyror förutsätter rivning eller avetablering, i annat fall kvarstår kostnaderna.
Det bör tilläggas att byggnadernas restvärde hanteras det år som byggnaderna rivs. Om denna
kostnad hanteras av utbildningsnämnden eller via finansiella poster är inte klarlagt.

Uppskattning av ökade driftskostnader fram till färdigställandet för respektive alternativ.

Som framgår av tabellen avseende ökade driftskostnader är placering av skolan i Nol
betydligt dyrare än placering i Alafors, framförallt de sista 18 månaderna fram till
färdigställandet. Om modullösning är genomförbar blir det enbart de sista 18 månaderna som
utgör en direkt skillnad. Detta är dock ytterst osäkra faktorer men indikerar ändå att
totalkostnaderna för alternativet i Nol skulle kunna reduceras.

Sektor utbildning ser främst att så stor del av budgeten som möjligt används till pedagogiska
resurser och inte lokalkostnader vilket talar för att en placering i Alafors borde förespråkas.
Ett arbete pågår med att ändra skolområdena i Ale kommun, där ett av förslagen
överensstämmer med en placering i Nol och därmed kan motivera en högre kostnad fram till
färdigställandet av en ny skola.
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Invånarperspektiv

Fler av Ales medborgare har en grundskola på sin ort om skolan placeras i Nol. Med
samutnyttjande av lokaler finns större förutsättningar för att skolans placering kan komma att
påverka samhällsservicen positivt.

De långa tidsaspekterna vid en nybyggnation gör att skolgången under några år påverkas för
flera årskullar av elever. Att elever ska ha sin skolgång i tillfälliga lösningar kan föranleda
synpunkter från både elever och vårdnadshavare. Evakueringstid och byggprocess behöver
hanteras på bästa sätt i förhållande till barnens dagliga miljö.

Hållbarhetsperspektivet

Hållbar planering av skolbyggnader med tillräcklig kapacitet för att möta ett ökat
elevunderlag ger förutsättningar för permanenta lösningar och minskar tillfälliga lösningar.
För att få ett hållbart perspektiv vid byggnation av skolbyggnader behöver planeringen
innefatta möjligt antal elevplatser för år 2050. Skolbyggnader och antal elevplatser ska ha en
tillräcklig kapacitet år 2032, men också kunna bemöta ett ökat behov för år 2050.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2022

Utbildningsnämnden Nämndplan med budget, UBN.2021.599

Utbildningsnämndens ramprogram för förskolans och skolans lokaler och miljöer i Ale
kommun, UBN § 4 2020-01-22

Remissyttrande

Servicenämnden gav sektor service i uppdrag att sända utredningen angående placering av ny
F-6 skola i Nol-Alafors, daterad 2022-03-28, på remiss till utbildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden med begäran om
svar senast 2022-05-02. Att flera nämnder har möjlighet att svara på remissen bidrar till att
fler perspektiv kan belysas och ger underlag för ett mer komplett beslutsunderlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Sektor service får i uppdrag att fortsätta utreda placeringen av ny skola F-6 utifrån de beslut
som fattas.
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Förvaltningens bedömning

Förvaltningen förordar en fortsatt utredning av alternativ 1, placering av ny skola F-6 på
befintlig skoltomt i Nol. I förhållande till tidigare remissvar då Alafors förordades är detta en
förändring. Den grundar sig i möjligheten att genom förändrade skolupptagningsområden få
plats med en skola i Nol.

Alternativ 1 stämmer överens med förvaltningens förslag på nya skolområden för
skolplacering. Det ger Nol möjlighet att ha en grundskola placerad på orten och ger
förutsättningar för elevunderlag i 2050 års perspektiv. Utifrån en långsiktig planering är
skolans placering viktig för samhällsutvecklingen och hållbarhet över tid och placeringen i
Nol bedöms mer gynnsam än placeringsalternativet i Alafors avseende omgivningar samt
kollektivtrafik samt säkra gång- och cykelvägar.

Alternativ 1 är även intressant utifrån samverkan med andra verksamhetsutövare. Det blir en
centralt placerad grundskola med tillhörande fullstor idrottshall vilket ger möjlighet till
samnyttjande med föreningslivet. Kapacitet och standard i befintliga idrottshallar visar att det
behövs en ny idrottshall oavsett var ny grundskola placeras. Dessutom kan lokalerna inhysa
annan verksamhet som med fördel har sin access i markplan från torg och parkeringsplats.

Att planera för en skola på Nolskolans befintliga skoltomt och samtidigt besluta om nya
skolområden kan bidra till en större variation avseende de socioekonomiska faktorerna
medelinkomst, bakgrund och utbildningsnivå.

De ekonomiska konsekvenserna är en angelägenhet för hela förvaltningen Ale kommun och
bör hanteras i enlighet med det.
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1 Uppdrag 

Sektor service har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att skyndsamt utreda alternativ 

placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter att kommunfullmäktige 

den 28 februari 2022 beslutat att avbryta planering av en ny grundskola F-6 på fastigheten 

Brandsbo 1:156 genom att upphäva kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14.  

Utredningsuppdraget innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport 

förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna kompletteras med 

utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga tomter i Nol och Alafors. 

Utredningen ska därefter presenteras på kommunfullmäktiges möte den 20 juni 2022. 

2 Källor 

Statusbesiktning och byggnadsteknisk inventering av byggnader Nolskolan. NOBAB 

2020-04-22 

Himlaskolan – Statusbesiktning in- och utvändigt. NOBAB 2019-10-18 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid Nolskolan, Ale kommun. Relement  

2020-01-27 

Merkostnader på grund av markförorening vid nybyggnation av skola, Nol, Ale kommun. 

Relement 2020-02-07 

Värdeutlåtande avseende fastigheten Ale Nol 2:234. Bryggan 2020-02-20 

Markundersökning Brandsbo 1:156 Nol. Golder Associates 2012-06-08 

Kompletterande provtagning och utvärdering före detta Tudorområdet, Nol COWI 2015-09 

Ramprogram för förskolans och skolans lokaler och miljöer, Ale kommun UBN.2019.226 

Rapport förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors 2020-09-08 

Behovsanalys för lokaler 2023-2032 utbildningsnämnden 210520 

Ale kommun skyfallskartering, DHI 2021-08-31 

Ale kommun – kultur i arv
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3 Bakgrund 

Antalet barn i Ale prognostiseras att öka både på kort och lång sikt. Detta beror framför allt på 

den planerade bostadsbyggnationen inom prognosperioden (fram till 2032). Dokumentet 

”Planerat bostadsbyggande Ale kommun” tas fram av planerings- och exploateringsenheten 

och ska ses som ett planeringsunderlag samt används som underlag till Ale kommuns 

befolkningsprognos. För 2022 kan man se en minskning av planerat byggande de kommande 

fem åren vilket också kan ses i befolkningsprognosen som inte kommer att redovisa en lika 

stor ökning som tidigare år. Årets befolkningsprognos redovisas i maj 2022.  

Enligt SCB var folkökningen nationellt under 2020 den lägsta sedan 2005. Under 2021 var 

ökningen större, men fortfarande lägre än övriga år sedan 2005. Detta återspeglas naturligtvis 

även på Ale kommun. 

 

Figur 1 Beräknad utveckling 6-12 år. Källa: Befolkningsprognos 2021 

 

3:1 Beräkningsgrunder 
Beräkningarna utgår från fyra olika storlekar på skola, 500, 600, 700 elever och 800 elever i 

två plan. I Ale kommuns lokalförsörjningsplan har sektor kultur och fritid tagit med behovet 

av en fullstor idrottshall när ny skola bygg i Nol eller Alafors, varför även detta finns med i 

beräkningarna. Siffrorna är teoretiska beräkningar utifrån kvadratmeter och nyckeltal. 

Underlaget har inte behandlat trafikmatning eller belastning. De nyckeltal som har använts är 

en innemiljö beräknad med 10 kvadratmeter per elev och en utemiljö beräknad med antingen 

25 kvadratmeter eller 30 kvadratmeter per elev. I Ale kommuns ”Ramprogram för förskolans 

och skolans lokaler och miljöer” anges för utemiljö 30 kvadratmeter per elev i F-6, vilket 

också bygger på Boverkets rekommendationer. 

I angöring till skolan ingår utrymme för leveranser, renhållningsfordon, uppställningsplats för 

miljöhus samt parkering för föräldrarna vid lämning och hämtning av barn. 
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Utifrån ovan angivna grunder blir resultat av krav på markyta följande: 
 

Antal 

elever 

Kvadratmeter 

friyta 

Kvadratmeter 

markyta 
   

500 30 23 000 

600 30 26 500 

700 30 30 000 

800 30 33 500 
   

500 25 20 500 

600 25 23 500 

700 25 26 500 

800 25 29 500 



 

7 

 

4 Nulägesbeskrivning 

4.1 Nol 

I Nol finns Nolskolan, en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Eleverna 

går därefter vidare till högstadiet på Da Vinciskolan. Nolskolan är uppdelad i fem permanenta 

byggnader. 2016, 2017 och 2019 kompletterades Nolskolan med paviljonger med tillfälligt 

bygglov 2021-05-21, 2021-05-23 och 2025-01-31, för att klara av att ta emot det antal elever 

som nu går på skolan.  Det finns 14 klassrum med 10 tillhörande grupprum. Teoretisk 

kapacitet är 350 elever. 

Ale kommun hyr Folkets hus lokaler som matsal för Nolskolan. Matsalen är uppdelad på plan 

1 och plan 2. 210 elever kan äta vid samma tillfälle.  

Avsaknad av hemkunskapssal medför att eleverna hänvisas till Kyrkbyskolan för 

undervisning i detta ämne. Även idrottshallens storlek är otillräcklig för Nolskolans behov 

och elever i årskurs 6 använder Ledethallen i Alafors för idrottsundervisning. 

Språkundervisningen sker på Himlaskolan. Paviljongerna har gjort att barnens utemiljö har 

minskat och det saknas yta för skolan att växa och för utemiljö.  
 

4.1.1 Tillgänglighet 

Nolskolan ligger inom 300 meter från både pendel och buss och har därmed mycket god 

tillgänglighet. Tillgängliga bussar idag är 403 mellan Nödinge och Alafors och 413 mot Ryd. 

Det finns säkra gång- och cykelvägar mellan skola och stationen. 
 

4.1.2 Byggnadernas status 

I den statusbesiktning som utförts av NOBAB i april 2020 konstateras att det krävs 

omfattande åtgärder av byggnaderna för att uppnå en sund inomhusmiljö i alla delar och för 

att byggnaderna ska ges en utökad livslängd. Dessutom bedöms byggnad B (idrottshall och 

slöjdsalar) och D (lektionssalar och vaktmästeri) sannolikt inte vara ekonomiskt försvarbart 

att renovera. 
 

4.1.3 Prognos Nolskolan 
Enligt den prognos och kapacitet som sektor utbildning redovisar i sin behovsanalys för 

lokaler 2023-2032 når skolan taket vad gäller antal elever 2024-2025.Ytterligare paviljonger 

går inte att placera på skolgården eftersom det då inte blir tillräcklig utemiljö kvar för 

eleverna. 

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Antal 

elever 

 

354 

 

351 

 

358 

 

380 

 

389 

 

400 

 

408 

 

413 

 

419 

 

425 

 

435 

Kapacitet -4 -1 -8 -30 -39 -50 -58 -63 -69 -75 -85 

Figur 2 Underkapacitet utifrån 350 elevplatser
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4.2 Alafors 

I Alafors finns Himlaskolan, en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Den 

teoretiska kapaciteten uppskattas till 215 elevplatser. Ledethallen i Alafors används för 

idrottsundervisning och våren 2020 iordningställdes även en lokal för undervisning i 

hemkunskap i Komvux intilliggande lokaler. 
 

4.2.1 Tillgänglighet 

Himlaskolan ligger inom 300 meter från busshållplats med säkra övergångar till skolan men 

cirka 2 kilometer från pendel. Tillgängliga bussar idag är 403 mellan Nödinge och Alafors, 

413 Ryd och 414 Kollanda. Buss 403 har koppling till pendeltrafiken, i dagsläget är den dock 

främst anpassad för pendlare som pendlar ut från Ale och inte de som pendlar in.  
 

4.2.2 Byggnadernas status 

I den statusbesiktning som utförts av NOBAB i oktober 2019 konstateras att för att uppnå en 

långsiktigt hållbar byggnad med rimlig livslängd och sunt inomhusklimat, krävs omfattande 

åtgärder av fasader, tak, fönster och stora delar av golvytorna. Verksamhet Fastighet har 

bedömt att Himlaskolan utifrån detta behöver avvecklas på sikt på grund av byggnadernas 

fysiska status. I nuläget gör fastighet bedömningen efter externt genomförda utredningar att 

skolan kan bedriva nuvarande verksamhet till och med 2023.  
 

4.2.3 Prognos Himlaskolan 
Enligt den prognos och kapacitet som sektor utbildning redovisar i sin behovsanalys för 

lokaler 2023-2032 når skolan taket vad gäller antal elever 2024-2025. 

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Antal 

elever 

194 202 222 244 257 277 291 305 315 321 323 

Kapacitet 21 13 -7 -29 -42 -62 -76 -90 -100 -106 -108 

Figur 3 Över/underkapacitet utifrån 215 elevplatser 

 

4.3 Ahlafors fria skola 

I Alafors finns Ahlafors fria skola, en friskola med elever från förskoleklass till årskurs 9. 

Ahlafors fria tar emot cirka 280 elever och elevantalet bedöms vara konstant över tid varför 

de inte räknats med i prognoserna för Nolskolan och Himlaskolan.
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5 Detaljplaner 

5.1 Detaljplan Nol 2:188, 2:194 

Nolskolan årskurs 1-6 är belägen på fastighet Nol 2:188. Gällande detaljplan är Plan 321. 

Detaljplanen fastslår att området får användas för allmänt ändamål och byggnad får uppföras 

till högst 6,5 meter. Inom gällande detaljplaneområde ligger även Folkets Hus. 

Årskurs F är belägen på fastighet Nol 2:194 och gällande detaljplan är Plan 326. Detaljplanen 

fastslår att området får användas för allmänt ändamål och byggnad får uppföras till högst 5,0 

meter. Marken runtom befintlig byggnad är prickad och får inte bebyggas. 

5.2 Detaljplan Nol 2:228 

Hyreshusen vid Nolskolan är belägna på fastighet Nol 2:228 och gällande detaljplan är Plan 

321 som fastslår att området får användas för bostäder och handel. 

5.3 Detaljplan Nol 2:299, 2:234 

Vårdcentralen och Folkets Hus är belägna på fastigheterna Nol 2:299 och 2:234. Gällande 

detaljplan är Plan 326 som fastslår att området får användas till handel, centrumbebyggelse 

och allmänt ändamål. 

5.2 Detaljplan Ledet 1:1, Målje 1:93 

Himlaskolan årskurs F-6 är belägen på fastighet Ledet 1:1 och del av Målje 1:93. Gällande 

detaljplan är Plan 305. Detaljplanen fastslår att området får användas för allmänt ändamål och 

byggnad får uppföras till högst 9,0 meter. 
 

5.3 Detaljplan Nol 2:145 

Nol idrottsplats är belägen på fastighet Nol 2:145 och gällande detaljplan är Plan 322. 

Detaljplanen fastslår att området får användas som fritidsområde. 
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6 Markföroreningar 

6.1 Nolskolan 

I Nol räcker inte kommunens nuvarande skolområde till för en ny skola av den storlek som 

behövs. Kommunen äger Nol 2:188 där Nolskolan ligger, Nol 2:194 där förskoleklass 

bedrivs, Nol 2:232 som är bebyggd med ett bostadshus samt gatumark som tillhör Nol 2:178. 

För att skapa ett fullstort skolområde bedöms att fastigheterna Nol 2:228, Nol 2:299 och Nol 

2:234 behöver förvärvas. De två förstnämnda äger Alebyggen, den tredje äger Ale 

Folketshusförening. 
 

I anslutning till skolområdet har under 2018-2019 en större marksanering gjorts för att ta 

hand om blyföroreningar. Från den kunskap som kommit fram i det projektet vet vi att det 

finns blyföroreningar inom Nol 2:194 (förskoleklassen) och Nol 2:299 (vårdcentralen) som är 

byggda på ett gammalt fyllnadsområde. I den utredning som Relement Miljö Väst AB har 

genomfört 2020-01-27 framgår bland annat att nu utförda och tidigare undersökningar visar 

att det finns kraftigt blyförorenade fyllnadsmassor inom framför allt östra delen av 

skolområdet. 

 

6.2 Alafors 

I Alafors äger kommunen befintligt skolområde som omfattar delar av fastigheterna Ledet 1:1 

och Målje 1:93. Inga kända markföroreningar på området. 
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7 Studerade alternativ till ny grundskola F-6 

Med utgångspunkt från bekräftad status på befintliga skolbyggnader i Nol och Alafors 

rekommenderas att ersättningslokaler skapas för båda skolorna. Tre olika alternativ till ny 

grundskola F-6 i Nol eller Alafors har därför jämförts. 

7.1 Alternativ 1 Nol 

Ny skola byggs på befintlig fastighet som ägs av Ale kommun och dessutom förvärvas 

fastighet Nol 2:228 och Nol 2:299 som ägs av Alebyggen samt fastighet Nol 2:234 som ägs 

av Ale Folketshusförening. Den totala ytan blir då drygt 25 000 kvm. Under förutsättning att 

kommunen kan förvärva samtliga fastigheter skulle en skola i 2 våningar för 500 elever med 

en friyta om 30 kvadratmeter per elev kunna inrymmas på fastigheten. Med en friyta om 25 

kvadratmeter per elev kan även en skola i 3 våningar för 600 elever inrymmas. 

 

 
 

Kommentar: 

• I samband med denna rapports uppdatering har sektor service haft kontakt med berörda 

fastighetsägare (Ale Folkets Husförening och Alebyggen AB) och båda är positivt 
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inställda till en fördjupad dialog utifrån lösningsförslag i alternativ 1 Nol. Sektor service 

har även haft dialog med sektor samhällsbyggnad som också är positivt inställda till en 

förstudie av detta förslag. 

• En inlösen av ovanstående fastigheter (Vårdcentralen och Folkets Hus) kräver 

ersättningslokaler. Om lokalerna skapas med möjlighet till enkelt flexibel utformning kan 

fler- och mertidsutnyttjande av lokalerna erbjudas vilket samtidigt skulle innebära att 

behovet av ersättningslokaler eventuellt kan lösas genom att de införlivas i byggnaden.  

• En marknadsvärdering har utförts av Bryggan i februari 2020 där Folkets Hus 

marknadsvärde bedöms till 8,5 Mkr. När det gäller förvärv av den mindre fastigheten, ett 

hyreshus, uppskattas kostnaden till cirka 5 Mkr och den större, vårdcentralen, enbart 

markförvärv till cirka 15 Mkr. Därtill kommer kostnader för evakuering av vårdcentralen 

under sanerings- och byggnationstid vilket är svårbedömt och kräver vidare utredning om 

det skulle bli aktuellt. 

• Detaljplaneändring krävs för detta alternativ. 

• Marksanering krävs. 

• Såväl hyreshusen som två byggnader på nuvarande skolområde finns upptagna i Ale 

kommuns inventering över kulturhistorisk bebyggelse vilket kan ställa större krav vid 

eventuellt rivningslov.  

 

7.2.1 Tidplan 

Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola. Tidplanen utgår från att 

detaljplaneändring och markinköp kan pågå parallellt. 
 

Aktivitet Tid 

Förstudie 3 månader 

Detaljplaneändring 26 månader 

Projektering inför sanering 7 månader 

Sanering inkl. projektering 24 månader 

Rivning befintliga byggnader 6 månader 

Nyproduktion 30 månader 

Total tid 96 månader (8 år) 

 

 

Då Nolskolans nuvarande kapacitet inte kommer att räcka till för hela tidsperioden, kommer 

elever att behöva evakueras till paviljonger på annan plats. Antingen evakueras del av 

elevantalet förutsatt att nuvarande skolbyggnader kan nyttjas fram till dess att ny skola står 

klar, eller så evakueras hela skolan. Möjligheten att nyttja nuvarande lokaler under hela 

sanerings- och byggnationstid behöver utredas vidare i en förstudie om alternativet väljs.
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7.2 Alternativ 2 Alafors 

Ny skola byggs på befintlig fastighet som ägs av Ale kommun med en yta om drygt 29 000 

kvadratmeter (avser skolområdet). Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93. Med en 

friyta om 30 kvadratmeter per elev kan en skola upp till 600 elever inrymmas. En skola för 

800 elever ger en friyta om 25 kvadratmeter per elev. 

 

 
 

Kommentar: 

• Ingen detaljplaneändring krävs 

• Alafors är bullerutsatt vilket innebär att åtgärder behövs för att få en acceptabel ljudnivå 

• Inga kända markföroreningar 

• Då Himlaskolan har bedömts utifrån nuvarande teknisk status kunna nyttjas till och med 

2023 behöver eleverna evakueras till paviljonger helt eller delvis fram till dess att ny 

skola kan tas i bruk.
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7.2.1 Tidplan 

Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola. 

Aktivitet Tid 

Förstudie och projektering 15 månader 

Rivning befintliga byggnader 6 månader 

Nyproduktion 30 månader 

Total 51 månader (4,25 år) 
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7.3 Alternativ 3 Nol idrottsplats 

Förslag att placera Nol-Alafors nya skola vid nuvarande placering av Nols idrottsplats har 

förts fram i olika forum och av den anledningen har sektor service valt att även studera detta 

alternativ. 

 

Nol Idrottsplats är belägen på fastighet Nol 2:145 och gällande detaljplan är Plan 322 vilken 

fastslår att fastigheten får användas som fritidsområde. Fastigheten är på drygt 52 000 

kvadratmeter vilket gör att alla alternativen till skola kan inrymmas. 

 

 
Kommentarer: 

• Detaljplaneändring krävs 

• Ersättningsmark för idrottsplatsen krävs vilket idag inte finns att tillgå i Nol 

• Ale kommuns skyfallskartering visar att fastigheten inte är lämplig för hårdgjord yta då 

intilliggande bostäder utefter Gallåsvägen är identifierat som problemområde 

• Tillgänglighet cirka 2 kilometer från pendel 

• Ökad belastning på Gallåsvägen. Trafikutredning behöver genomföras 

7.3.1 Tidplan 

Preliminär tidplan från förstudie till inflyttningsklar skola. 
 

Aktivitet Tid 

Förstudie 3 månader 

Detaljplaneändring 26 månader 

Projektering 7 månader 

Nyproduktion 30 månader 
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Total tid 66 månader (5,5 år)* 

* Utöver ovanstående tidplan skall även tid läggas för etablering av ny idrottsplats utifrån val av 

placering.
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8 Evakueringar 

I dokumentet ”Grundskola i Nol/Alafors - Bedömning evakuering vid nyproduktion av skola” 

finns mer detaljerad information, nedan följer endast utdrag gällande bedömningar för 

respektive alternativ. 

8.1 Ny skola i Nol 

Att uppföra evakueringslokaler i moduler inom befintlig skolfastighet bedöms som 

ogenomförbart eller mycket svårt. Beslut om skolans storlek och förvärv av kringliggande 

fastigheter kan underlätta uppförande av moduler något men bedöms ändå som svårt på grund 

av Nolskolans höga elevantal. Samtliga risker behöver utredas i en förstudie.  

 

Extern evakuering till Himlaskolan bedöms i detta läge som genomförbart. Att upprusta dar 

av Himlaskolans lokaler kan vara ett alternativ till att hyra modulskola i sin helhet. En 

fördjupad analys och bedömning bör göras tillsammans med förvaltningen i förstudie när 

behovsanalys är uppdaterad och beslut om lokalisering är taget. 

 

Dessutom tillkommer moduler för att möta det växande elevantalet. Då elevantalet är större i 

Nol innebär det troligtvis att elever från Nol de sista åren får evakueras till Alafors. 

8.2 Ny skola i Alafors 

Lokal evakuering bedöms som genomförbart. Att upprusta delar av Himlaskolans lokaler kan 

vara ett alternativ till att hyra modulskola i sin helhet. En fördjupad analys och bedömning bör 

göras tillsammans med förvaltningen i förstudie när behovsanalys är uppdaterad och beslut 

om lokalisering är taget.  

 

Extern evakuering i fastigheten där Nolskolan är lokaliserad i dag bedöms inte kunna 

inrymma ytterligare moduler för evakuering av elever från Himlaskolan. 
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9 Kostnader ny grundskola F-6 

9.1 Investeringskostnader 

Uppskattade investeringskostnader grundas i förskolorna Lövängen och Nolbäcken med Ale 

kommuns förutsättningar gällande giftfri förskola, passivhus och miljöbyggnad silver.  

 

En skola är dock lite mer komplex med specialsalar, hemvister och annat nyttjande varav 

kvadratmeterpriset ökats med 2000 kronor per kvadratmeter vilket resulterar i 46 000 kronor 

per kvadratmeter. Detta är exklusive eventuella kostnader för hantering av detaljplan, 

eventuell marksanering och markförvärv.  

 

I kostnaden ingår huvudbyggnad, angöring, utemiljö, teknikrum, komplementbyggnader, 

renhållning och eventuell inhägnad av skolområde. Kostnaden för en fullstor idrottshall är 

beräknad enligt riktlinjer. 

 
Kostnad för ny skola och idrottshall 

 

Antal elever 

 

500 600 700 800 

Ny skola 

 

230 000 000 276 000 000 322 000 000 368 000 000 

Ny idrottshall 

 

46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000 

Total 

 

276 000 000 322 000 000 368 000 000 414 000 000 

 

Kostnad renovering Himlaskolan  

Drift och underhåll har uppskattat kostnaderna för åtgärder som behöver utföras för att kunna 

ha verksamhet i Himlaskolan under 2 år (t o m 2024) respektive 8-10 år (t o m 2030). 

Åtgärderna ska möjliggöra att skolan kan användas under den tid det tar att färdigställa en ny 

skola. 

• 2024: 700 000 kronor 

• 2030: 55 000 000 – 68 000 000 kronor 
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9.2 Driftkostnader 
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9.3 Sammanställning kostnads- och tidskalkyl 

 

 



 

21 

 

10 Sektor service bedömning av placering ny grundskola 

10.1 Alternativ 1 ny grundskola i Nol 

Fördelar:  

• Centralt placerad grundskola. 

• Möjlighet att skapa lokaler som betjänar mer än ett syfte. 

• Kollektivtrafik, närhet till pendeltågsstation. 

• Närhet till samhällsservice. 

• Finns fler barn i Nol. 

• Nuvarande mark vid Himlaskolan kan ställas om till verksamhetsmark 

Nackdelar: 

• Fastighetens yta möjliggör enbart byggnation av en skola för 500 elever för en 

rekommenderad friyta om 30 kvadratmeter per elev. 

• Om större behov av elevplatser utöver 600 uppstår, behöver ytterligare en skola byggas på 

annan plats. 

• Inköp av andra fastigheter.  

• Evakueringslokaler för inköpta fastigheter. 

• Sanering av mark. 

• Detaljplaneändring. 

• Tidsaspekten, cirka 8 år till ny skola kan tas i bruk. 

• Evakueringslokaler ej möjliga att placera i Nol utan bör lösas med placering i Alafors. 

• Högre totalkostnad än Alafors på grund av markinköp, sanering av mark och evakuering 

av elever under byggnation.  

 

10.2 Alternativ 2 ny grundskola Alafors 

Fördelar:  

• Stor detaljplanelagd tomt väl lämpad för byggnation av skola. 

• Stora rekreationsytor i direkt anslutning till skolområdet. 

• Tidsaspekten, cirka 4 år till ny skola kan tas i bruk. 

• Lägre totalkostnad än Nol. 

• Enklare evakueringslösning under byggnation. 
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• Möjlighet att expandera vid framtida behov.  

Nackdelar:  

• Buller och möjliga risker från E45. 

• Cirka 2 kilometer till pendelstation (ungefär likvärdigt med Kronaskolan i Älvängen). 

• Begränsad samhällsservice.  

 

10.3 Alternativ 3 Nol idrottsplats 

Fördelar:  

• Stor tomt som tillgodoser samtliga storleksalternativ. 

Nackdelar: 

• Ale kommuns skyfallskartering visar att fastigheten inte är lämplig för hårdgjord yta då 

intilliggande bostäder utefter Gallåsvägen är identifierat som problemområde. 

• Detaljplaneändring krävs. 

• Ersättningsmark för idrottsplatsen krävs vilket idag inte finns att tillgå i Nol. 

• Tillgänglighet cirka 2 kilometer från pendel. 

 

11 Sektor service förslag till beslut 

Befolkningsprognos 2021 med nuvarande skolupptagningsområden visar ett samlat behov av 

758 elevplatser år 2032 (Himlaskolan + Nolskolan). Utifrån detta behov, som inte kan 

tillgodoses vid andra utredda alternativ, tillsammans med total byggkostnad och tid till färdig 

skola rekommenderas beslut om fortsatt utredning av placeringen ny skola F-6 på befintlig 

skoltomt vid Himlaskolan i Alafors (Fastighetsbeteckning Ledet 1:1 och Målje 1:93). 

Om beslut fattas som innebär att behovet av elevplatser i ny F-6 skola begränsas till 500-600 

platser rekommenderas dock fortsatt utredning av alternativ 1 vid befintlig placering av 

nuvarande Nolskolan. Skälet till att detta alternativ är intressant för fortsatt utredning trots att 

det är ett mer kostsamt alternativ, är möjligheten att skapa en centralt placerad grundskola 

med tillhörande fullstor idrottshall samtidigt som den också kan inhysa privat verksamhet och 

föreningsliv som med fördel har sin access i markplan från torg och parkeringsplats. 

Sektor service bedömer att alternativet skola vid Nols idrottsplats inte är ett realistiskt 

alternativ på grund av redovisade nackdelar. Sektorn bedömer också att det inte finns annan 

lämplig placering i centrala Nol. 

 



PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum:

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SERN § 28 Dnr SERN.2021.66

Beslut om uppdaterad utredning angående placering

av ny F-6 skola i Nol Alafors inför remissutskick

Beslut

Servicenämnden godkänner uppdaterad utredning angående placering av ny F-6
skola i Nol – Alafors daterad 2022-03-28.

Servicenämnden ger sektorn i uppdrag att sända utredningen angående placering
av ny F-6 skola i Nol – Alafors daterad 2022-03-28 på remiss till
utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden
samt socialnämnden med begäran om svar senast 2022-05-02.

Servicenämnden önskar som remissvar ett ställningstagande till vilket av utredda
placeringsalternativ som föreslås att övergå till fördjupad förstudie samt
motivering till förslaget. Om nämnd ej tar ställning kan detta anges med
motivering.

Sammanfattning

Sektor service har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att skyndsamt utreda
alternativ placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter
att kommunfullmäktige den 28 februari 2022 beslutat att avbryta planering av en
ny grundskola F-6 på fastigheten Brandsbo 1:156 genom att upphäva
kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14. Utredningsuppdraget
innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020 ”Rapport
förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna
kompletteras med utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga
tomter i Nol och Alafors.

Kommunfullmäktiges uppdrag att uppdatera utredningen "Rapport
förutsättningar för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors" är nu genomförd
av sektor service. Förslag lämnas nu av sektor service att servicenämnden tar
beslut om godkännande av uppdaterad rapport och remissutskick till övriga
nämnder enligt förslag till beslut. Utredningen ska därefter presenteras på
kommunfullmäktiges möte den 20 juni 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-03-23

Uppdaterad rapport ny skola F-6 Nol Alafors daterad 2022-03-28

Beslutet skickas till

För vidare hantering: Sektor service, verksamhet fastighet och IT
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.7
Datum: 2022-04-20
Verksamhetsutvecklare Maggan Melander

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

Utbildningsnämnden

Delårsrapport 1, 2022

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 1, 2022

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

I delårsbokslut 1 för 2022 beskrivs resultaten för utbildningsnämndens verksamheter januari-
mars 2022.

Början av året 2022 var fortfarande starkt präglad av covid-19-pandemin och frånvaron bland
medarbetare var hög, vilket påverkat vårterminens start. Elevfrånvaron har också varit
anmärkningsvärd hög under första kvartalet. Kriget i Ukraina kommer att påverka
utbildningsverksamheterna och det pågår förberedelser för att ta emot barn och elever från
Ukraina. Hittills har några elever skrivits in i verksamheten, men det är svårt att bedöma hur
många det kommer att bli.

Resultat

Nya resultat inom utbildningsområdet samt nationella/regionala jämförelsetal har under
perioden inkommit. De avser enkätresultat för vårdnadshavare i förskolan, lärarbehörighet i
skolan, personaltäthet i skolan samt öppna jämförelser gymnasieskola.

Resultaten visar att vårdnadshavarna i förskolan svarar mer positivt på enkäten än föregående
år, och resultatet är i nivå med Göteborgsregionen, dock är svarsfrekvensen lägre än tidigare.
Personaltätheten i förskola och fritidshem har förbättrats, men nationella jämförelsetal är ännu
ej tillgängliga. Lärarbehörigheten i skolan är på ungefär samma nivå som föregående år, och
samma nivå som riket, medan lärartätheten i grundskolan fortfarande är väsentligt lägre än
riket, men något bättre än pendlingskommuner nära storstad.

Andelen Ale-elever som genomfört sin gymnasieutbildning med examen har ökat jämfört
med föregående år. Det är också fler än tidigare som blir behöriga till högskola och
universitet, dock är det fortfarande en lägre andel än i riket som helhet.

Utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse gentemot budget och en prognos
som visar på ett underskott på helåret.
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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

Analys

2022 bedöms vara ett utmanande år med effekter av pandemin som fortgår samt pågående
krig i Ukraina. Trots att flertalet aktiviteter hittills ser ut att gå enligt plan finns risk att
utrymmet för utveckling och förbättringsarbete i hela organisationen är mycket begränsat.

I syfte att lyckas bättre med en god utbildning för alla krävs utvecklingsinsatser på många
nivåer och en god ekonomistyrning med fortsatt förbättring av personaltäthet samt tillräcklig
tillgång till lokaler. För att förbättra måluppfyllelsen är arbetet med det pedagogiska
ledarskapet och professionellt lärande för alla de viktigaste verktygen för kvalitetsutveckling
på genomgripande nivå.

Arbetet med att få fler i sysselsättning har utvecklats i snabb takt och visar på goda resultat.
Området behöver fortsatt förstärkning och vidare utveckling för att möjliggöra goda
livschanser för fler Alebor.

Det är av stor vikt med en socialt hållbar och långsiktig strategi såväl samhällsmässigt som
ekonomiskt för lösningar av brist på platser samt planering av nya förskolor och skolor.

En hållbar kompetensförsörjning kommer att bli avgörande för att förbättra
utbildningsresultaten framöver då branschen står inför stora utmaningar avseende
förskollärar- och lärarbrist.

Åsa Ericson Maggan Melander

Sektorchef Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-20 Delårsbokslut 1, 2022

Delårsbokslut 1, 2022 Utbildningsnämnden

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Controller för sektor utbildning
Sektorchef sektor utbildning

För kännedom:

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
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1 Periodens verksamhet - Sammanfattning 

1.1 Sammanfattning 

Början av året 2022 var fortfarande starkt präglad av covid-19-pandemin och frånvaron bland 

medarbetare var hög, vilket påverkat vårterminens start. Elevfrånvaron har också varit anmärk-

ningsvärd hög under första kvartalet. Kriget i Ukraina kommer att påverka utbildningsverksam-

heterna och det pågår förberedelser för att ta emot barn och elever från Ukraina. Hittills har några 

elever skrivits in i verksamheten, men det är svårt att bedöma hur många det kommer att bli. 

Aktiviteter 

Under rådande omständigheter är fokus på kunskapsresultaten med kontinuerliga uppföljningar 

kopplat till riktade stödåtgärder, både på enhets- och organisationsnivå. 

Inom ramen för målet sysselsättning, arbete och företagsamhet har sektorn fortsatt att utveckla 

arbete för ungdomar och unga vuxna i samarbete med fler aktörer både inom och utom kommu-

nen, bland annat lokalt näringsliv. 

Förskolan har bedrivit ett omfattande bemanningsarbete i syfte att hålla öppet för så många som 

möjligt då sjukfrånvaro är ett fortsatt problem. Satsningen på personaltäthet har därför inte fått 

upplevd effekt i organisationen. 

Flertalet planerade aktiviteter fortgår enligt nämndplan. Ett exempel är ärendet skolupptagnings-

områden som är bearbetat inför sammanträdet i april. 

Hållbar kompetensförsörjning har varit fokus för aktiviteter främst riktade till förskola och fritids-

hem och nya ansökningar om utbildning till lärare fritidshem och förskollärare har beviljats inför 

hösten. 

Resultat 

Resultaten av pågående aktiviteter förväntas på längre sikt. 

Nya resultat inom utbildningsområdet samt nationella/regionala jämförelsetal har under perioden 

inkommit. De avser enkätresultat för vårdnadshavare i förskolan, lärarbehörighet i skolan, perso-

naltäthet i skolan samt öppna jämförelser gymnasieskola. 

Resultaten visar att vårdnadshavarna i förskolan svarar mer positivt på enkäten än föregående år, 

och resultatet är i nivå med Göteborgsregionen, dock är svarsfrekvensen lägre än tidigare. Perso-

naltätheten i förskola och fritidshem har förbättrats, men nationella jämförelsetal är ännu ej till-

gängliga. Lärarbehörigheten i skolan är på ungefär samma nivå som föregående år, och samma 

nivå som riket, medan lärartätheten i grundskolan fortfarande är väsentligt lägre än riket, men nå-

got bättre än pendlingskommuner nära storstad. 

Andelen Ale-elever som genomfört sin gymnasieutbildning med examen har ökat jämfört med 

föregående år. Det är också fler än tidigare som blir behöriga till högskola och universitet, dock är 

det fortfarande en lägre andel än i riket som helhet. 

Utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse gentemot budget och en prognos som 

visar på ett underskott på helåret. 
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Analys 

2022 bedöms vara ett utmanande år med effekter av pandemin som fortgår samt pågående krig i 

Ukraina. Trots att flertalet aktiviteter hittills ser ut att gå enligt plan finns risk att utrymmet för 

utveckling och förbättringsarbete i hela organisationen är mycket begränsat. 

I syfte att lyckas bättre med en god utbildning för alla krävs utvecklingsinsatser på många nivåer 

och en god ekonomistyrning med fortsatt förbättring av personaltäthet samt tillräcklig tillgång till 

lokaler. För att förbättra måluppfyllelsen är arbetet med det pedagogiska ledarskapet och profess-

ionellt lärande för alla de viktigaste verktygen för kvalitetsutveckling på genomgripande nivå. 

Arbetet med att få fler i sysselsättning har utvecklats i snabb takt och visar på goda resultat. Om-

rådet behöver fortsatt förstärkning och vidare utveckling för att möjliggöra goda livschanser för 

fler Alebor. 

Det är av stor vikt med en socialt hållbar och långsiktig strategi såväl samhällsmässigt som eko-

nomiskt för lösningar av brist på platser samt planering av nya förskolor och skolor. 

En hållbar kompetensförsörjning kommer att bli avgörande för att förbättra utbildningsresultaten 

framöver då branschen står inför stora utmaningar avseende förskollärar- och lärarbrist. 
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2 Strategiska målsättningar 

2.1 Hälsa och välbefinnande 

 

Målområdet hälsa och välbefinnande handlar om att skapa förutsättningar för ett hälsofrämjande 

samhälle, att människor i Ale är rustade för att nå sin fulla potential och att det finns hållbara stöd 

för de som behöver. 

Samverkan mellan olika aktörer och verksamheter är en nyckel för att nå bästa effekt. Samarbete 

kring och med TSI (tidigt samordnade insatser) är en garant för att samverkan sker på bästa sätt 

och för att optimera insatserna för barn och elever. Den samlade bedömningen är att arbetet ligger 

i fas med årets planering. 

För att nå målet har utbildningsnämnden planerat och delvis genomfört följande arbete 

Följa upp 

• Det nystartade PAR (Polis, Ambulans, Räddningstjänst) för årskurs 8  

Syftet med PAR är att bland ungdomar skapa tillit till och förståelse för blåljuspersonalens 

arbete och att stärka relationerna dem emellan. Därmed ska barns brottslighet minska. Yt-

terligare ett syfte är att informera om vad det innebär att bli straffmyndig. Elever i årskurs 

8 kommer under en halvdag på besök till räddningstjänsten och får träffa och lära känna 

lokala poliser, brandmän och ambulanssjukvårdare. 

För Ale planeras PAR under hösten och uppföljning görs till årsredovisningen.  

• Föräldrastödinsatserna som påbörjats inom ramen för TSI 

Ett generellt föräldrastödsprogram planeras stegvis så att alla föräldrar i Ale kommer att 

kunna delta var tredje år under barnets uppväxt till och med 18 år. Hösten 2022 startar för 

vårdnadshavare med barn i förskolan. En genomgång görs på utbildningsnämndens sam-

manträde i april.  

• Barnkulturprogrammet 

En stor del av kommunens barnkulturarbete sker inom och i samarbete mellan sektor kultur 

och fritid och sektor utbildning. På grund av pandemin har inte alla aktiviteter med externa 

aktörer kunnat genomföras i början av året. Samarbete mellan kulturskolan och vissa en-

heter har fortsatt och elever har bland annat deltagit i projekt och prövat instrument. 

• Barn- och elevhälsans främjande och förebyggande arbete 

Barn- och elevhälsans förebyggande arbete presenteras på utbildningsnämndens samman-

träde i april.  
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2.1.1 Uppdrag: Resultatet av den utredning om psykisk ohälsa som är gjord 

ska genomföras. 

Status 

 Pågående 

• Utbildningsnämnden tar del av och följer upp det kommungemensamma arbetet av genom-

förandet.  

En genomgång av utredningen och det fortsatta arbetet görs på utbildningsnämndens sam-

manträde i april. 

2.2 Kunskap och utbildning 

 

En god utbildningsnivå är en framgångsfaktor för ett hållbart samhälle. Att bli behörig till gymna-

siet är för varje individ ett avgörande steg för framtiden. Resultaten i Ales skolor har förbättrats 

över tid och visar en långsam positiv utveckling även om det finns tillfälliga variationer på både 

skolnivå och kommunnivå. Skolnärvaron har påverkats i och med pandemin och elever och lärare 

har varit sjuka eller i karantän vilket påverkat kunskapandet. Även första kvartalet 2022 när pan-

demin har minskat syns en anmärkningsvärd hög frånvaro i Ales skolor och det finns en oro för att 

detta kan påverka elevernas kunskaper på längre sikt. Fler insatser behövs för att öka närvaron i 

skolan. 

Kriget i Ukraina kommer att påverka utbildningsverksamheterna och det pågår förberedelser för 

att ta emot barn och elever från Ukraina. Hittills har några elever skrivits in i verksamheten, men 

det är svårt att bedöma hur många det kommer att bli. 

De nya resultat och nationella/regionala jämförelsetal som kommit under den första perioden av 

året är enkätresultat för vårdnadshavare i förskolan, lärarbehörighet i skolan, personaltäthet i sko-

lan samt öppna jämförelser gymnasieskola. Resultaten presenteras här utan analys, analysen 

kommer i det pedagogiska bokslutet efter läsåret 2021/22 och presenteras i början av hösten 2022. 

Både vad gäller trenden med bättre betygsresultat för grundskolan och de nya resultaten som 

kommit syns en förbättring, men den samlade bedömningen av målet kunskap och utbildning är att 

det ändå inte helt uppfyllt och markeras därför som gult. Främst beror detta på den höga frånvaron 

och oron kring hur det påverkar elevernas kunskaper framåt. Även det faktum att det finns stora 

betygsskillnader mellan olika grupper avseende föräldrars utbildningsnivå påverkar bedömningen. 

Enkät till vårdnadshavare i förskolan 

Varje år svarar vårdnadshavare i Göteborgsregionen på en gemensam enkät. Enkäten genomfördes 

i början av året. Svarsfrekvensen var lägre än tidigare år, 45 procent jämfört med 52 procent året 

innan. Vårdnadshavare svarar på en värdeskala från 1-5 där 1 är mest negativt och 5 är mest posi-

tivt. Ales genomsnittliga resultat ligger på ungefär samma nivå Göteborgsregionen som helhet 

inom samtliga frågeområden. En förbättring från tidigare år syns inom samtliga frågeområden. 
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Vårdnadshavarenkät förskola i Ale och GR som helhet, 2022. Resultat av genomsnittliga värden inom varje 

frågeområde, skala 1-5.  Källa: Redovisat resultat Enkätfabriken på uppdrag av GR.  

De tre frågor som vårdnadshavaren har gett högst betyg på handlar om trygghet, trivsel och upp-

muntrande till lärande. Flest negativa svar har tre frågor som handlar om information kring mål 

och innehåll i utbildningen, om utvecklingssamtalet ger möjlighet till god dialog kring barnets 

utveckling, trivsel och lärande, samt om utemiljön är inspirerande och inbjudande. Både de posi-

tiva och negativa är samma som föregående år, dock är det en färre andel negativa svar i den sen-

aste enkäten. 

Lärartäthet och lärarbehörighet 

Ale har under flera år haft en personal- och lärartäthet som ligger väsentligt lägre än riket, men de 

senaste åren har Ale lyckats förbättra lärartätheten. Lärartätheten i Ales grundskolor ligger på un-

gefär samma nivå som de senaste tre åren, cirka 13 elever per lärare. Jämfört med riket är skillna-

den ungefär en elev mer per lärare. Gruppen pendlingskommuner nära storstad ligger på något 

lägre nivå än Ale, 13,4 elever per lärare. Vid en jämförelse i Kolada är det cirka 30 kommuner 

som har lägre lärartäthet än Ale, endast kommunala skolor inräknade. Diagrammet nedan visar 

lärartätheten i årskurs 1-9 över tid i Ale jämfört med riket, Västra Götaland och pendlingskommu-

ner nära storstad. 

 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) i Ales kommunala grundskolor årskurs 1-9, 2016-2021 i jämförelse 

med riket, VGR och pendlingskommuner nära storstad. Källa: Skolverket 
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Skolverkets senaste statistik över lärarbehörigheten visar på nationell nivå att andelen behöriga 

lärare i grundskolan är på samma nivå som förra läsåret. Även i Ale är andelen på ungefär samma 

nivå. I grundskolan är behörigheten generellt högre bland lärare som undervisar i de lägre årskur-

serna, det gäller både i riket och i Ale. Diagrammet nedan visar utvecklingen den senaste sexårs-

perioden i Ales kommunala skolor jämfört med samtliga skolor i riket. 

 

Andel lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne, 2016-2021 i Ales kommunala skolor i jäm-

förelse med Riket, omräknat till heltidstjänster. Källa: Skolverket 

För mer information om personaltäthet och lärartäthet se separat tjänsteutlåtande UBN.2002.158. 

Öppna jämförelser gymnasieskola 

Statistiken för Ale avser elever som är folkbokförda i kommunen oavsett vilken gymnasieskola de 

har gått på. På nationell nivå har andelen elever som når examen inom tre år successivt ökat, 70 

procent av eleverna hade gymnasieexamen efter tre år. För Ale-elever har genomströmningen ökat 

mer och det är också nu en något större andel än i riket, 72 procent av eleverna hade gymnasieex-

amen efter tre år jämfört med 60 procent 2019. För yrkesprogram hade 76 procent av eleverna 

examen och inom de högskoleförberedande programmen var det 82 procent. Diagrammet nedan 

visar andel elever folkbokförda i Ale som har gymnasieexamen inom tre år jämfört med riket och 

pendlingskommuner nära storstad 2014 - 2021. 
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Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för tre år sedan som med examen inom 

tre år, inkl. IM, dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för tre år 

sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer ingår ej.  

Källa: SCB, Kolada (N17445) 

På nationell nivå har andelen elever som når grundläggande behörighet till högskolan efter fyra års studier 

minskat något, men sett ur ett längre perspektiv har andelen ökat något. För Ale-eleverna har andelen ökat 

med drygt fem procentenheter jämfört med 2020. Av Ales elever är det dock en lägre andel än i riket som 

har behörighet till högskola och universitet. Andelen Ale-elever är också väsentligt lägre än jämförelse med 

pendlingskommuner nära storstad, över 10 procentenheters skillnad. Diagrammet nedan visar andel elever 

folkbokförda i Ale som har uppnått grundläggande behörighet inom fyra år jämfört med riket och pend-

lingskommuner nära storstad 2014-2021. 

 
Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för 4 år sedan med behörighet till uni-

versitet/högskola inom 4 år, inkl. IM, dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på 

gymnasium för 4 år sedan, inkl. IM. Fr.o.m. 2016 ingår inte elever som tagit examen i svenska utlandssko-

lor. Källa: SCB, Kolada (N17538) 
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Skillnaden mellan kvinnor och män är stor både i riket och för Ale-elever. För Ale-elever är skill-

naden inte så stor avseende andel som genomför sin påbörjade utbildning exklusive IM. Men det 

är en stor skillnad mellan kvinnor och män avseende andel med behörighet inom högskola och 

universitet inom fyra år, samt avseende andel med examen inom fyra år om alla elever som börjat 

inom IM räknas in. Bilden nedan visar de olika måtten för elever folkbokförda i Ale uppdelat på 

kvinnor och män. 

 

 

Statistiken avser 2021 för alla nyckeltal utom etablering eller studier, där senaste uppgifterna rör 2019. 

Färgerna visar hur resultaten i kommunen förhåller sig till övriga kommuner. Grön färg betyder att kom-

munvärdet på nyckeltalet hör till de 25 procent av kommunerna med högst värde i förhållande till andra 

kommuner. Röd färg får de 25 procent av kommunerna med lägst värde och gul färg får de 50 procent av 

kommunerna som har värden som ligger i mitten. Källa: SCB och Kolada 
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2.2.1 Nämndens mål: Lika möjligheter till framgångsrikt lärande 

Att skapa lika möjligheter till framgångsrikt lärande har varit ett mål under de senaste åren både 

nationellt och lokalt. Betygsskillnaderna ökar mellan grupper som har föräldrar med låg respektive 

hög utbildningsnivå och arbetet behöver intensifieras ytterligare. Utbildningsnämndens nämnd-

plan 2022  

För att nå målet har utbildningsnämnden planerat och delvis genomfört följande arbete 

• Genomföra tillitsdialoger med alla enheter på temat Lika möjligheter till framgångsrikt lä-

rande i syfte att medvetandegöra och ta gemensamt ansvar i styrkedjan. 

Tillitsdialoger på temat lika möjligheter till framgångsrikt lärande kommer att genomförs 

under hösten 2022.  

• Stärka fritidshemmets förutsättningar att verka kompenserande  

En arbetsgrupp har startat, med uppdrag att fördjupa delar av den tidigare kartläggningen 

av fritidshemmen, samt ge förslag som syftar till förbättringar avseende kvalitet, behörig-

het och personaltäthet. Förslag kommer under hösten 2022. Arbete med att förbättra perso-

naltäthet och lärarbehörighet har startat under innevarande läsår, och den senaste statistiken 

visar att personaltätheten har förbättrats och nu närmar sig riket. 23,7 elever per personal 

jämfört med 28,2 föregående läsår. För riket är motsvarande cirka 20 elever per personal. 

Statistik avseende fritidshem kommer att presenteras på nämndsammanträdet i juni.  

• Ta del av kartläggning av tillgången till och deltagande i studiestöd och lovskola samt be-

sluta om fortsatta prioriteringar 

En arbetsgrupp har startat och förslag kommer under hösten 2022. 

• I det årliga systematiska kvalitetsarbetet ta del av inskrivningstalen för förskola och fri-

tidshem per ort, barnens vistelsetid ska tas med i analysen. 

Sammanställning av inskrivningstal kommer att presenteras på utbildningsnämnden sam-

manträde i juni. Förra årets uppföljning gav inte anledning till riktade insatser. Statliga ini-

tiativ väntas på området. I propositionen, Förskola för fler barn (Prop. 2021/22:132) finns 

förslag om ändringar i skollagen som syftar till att fler barn ska ta del av utbildning i för-

skolan. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas första gången i 

fråga om utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2023. 

•  Följa arbete med utbildning för hållbar utveckling i förskolor och skolor.  

På nämndens sammanträde i juni alternativt september planeras en presentation av exem-

pel på hållbarhetsarbete i förskolan.  

• Ytterligare sätta sig in i vetenskaplig grund och de viktigaste faktorerna för barns och ele-

vers framgång.  

• Följa upp arbetet med tidigt samordnade insatser. (bjuda in ledningsgrupp för TSI) 

En genomgång av elevhälsa och tidigt samordnade insatser presenteras på utbildnings-

sammanträdet i april. 

• Verka för dialog kring likvärdighetsperspektiv med vårdnadshavare vid viktiga beslut 

• Stödja rektorers arbete med organisering för måluppfyllelse 
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2.2.2 Nämndens mål: Hållbar kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för förskola och skola inom överskådlig framtid. Då 

Ale dessutom växer föranleder det omfattande åtgärder. En liten del (cirka 1,5 %) av sektorns to-

tala budget avsätts för satsningar på behörighetsgivande studier inom förskola, skola, chefsstöd, 

vidareutbildning, intern SYV-tjänst samt karriärtjänster. I relation till problembilden är effekten 

begränsad och en mer omfattande satsning behövs för att nå effekt. 

För att nå målet har utbildningsnämnden planerat och delvis genomfört arbete inom föl-

jande områden:  

• Fortsätta tillitsdialogerna vars syfte att tillsammans skapa Ale-känsla förväntas få effekt 

på behålla-perspektivet. 

• Genomföra tillitsdialoger på temat Hållbar kompetensförsörjning våren 2022 för att ge-

mensamt finna åtgärder för hållbar och likvärdig kompetensförsörjning. 

Tillitsdialoger på temat hållbar kompetensförsörjning pågår under våren 2022.  

• Skapa goda förutsättningar för professionellt lärande och utveckling för alla 

Förutsättningarna utmanar främst avseende förskola och fritidshem då personaltätheten av-

gör tiden som är möjlig att avsätta. Frånvaron har dessutom varit hög i alla verksamheter 

vilket gjort att öppethållande samt genomförande av undervisning prioriterats. 

• Stärka insatserna för hållbart ledarskap  

Insatserna avseende stödtjänster har kalibrerats mot växande verksamheter och förändring i 

förskolans stödorganisation har förhandlats. 

• Ta del av kartläggning av utbildningsbehov, tidplan och kostnader för utbildning och vida-

reutbildning till prioriterade kategorier. 

Prioriterat är att fortsätta med nuvarande kategorier (lärare fritidshem samt förskollärare) 

även under detta och nästa läsår. 

• Besluta om införandestrategi för försteförskollärare.  

Arbetet med införandestrategin planeras till slutet av året och den nya kategorin kan starta 

höstterminen 2023. 

• Ta del av nytt introduktionsutbildningspaket för blivande rektorer 

I slutet av året beräknas ett sådant paket vara färdigt. Huruvida det blir möjligt att starta 

avgörs av budget 2023. 

• Följa arbetet med branschråden inom GR för förskola och grundskola och fatta beslut om 

fortsatt inriktning för Ale. 

Under perioden har inget skett i Branschråden som föranleder information eller beslut. 
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2.2.3 Uppdrag: Framtagen strategi om personaltäthet ska implementeras. 

Status 

 Pågående 

Utbildningsnämndens arbete 2022 

• Följa upp avsedd ökning av personaltätheten i förskolan 

Personaltätheten i förskolan har förbättrats väsentligt jämfört med tidigare år med hjälp av 

statliga medel under pandemin.  

• Verka för att bibehålla ökningen inför kommande år 

Under 2021 ökade förskolans medel för personaltäthet betydligt mer än tillskottet i budget, det 

genom den statliga ersättningen för sjuklön. Det har inneburit fler anställda men då sjukfrånvaron 

varit hög samt restriktioner för bemanning funnits har i realiteten personaltillgången varit begrän-

sad. 

Diagrammet nedan visar utveckling av personaltäthet i förskolan över tid jämfört med riket och 

pendlingskommuner nära storstad. Den stora förbättring som syns för 2021 kommer av ovan angi-

vet skäl inte att kunna bibehållas under 2022. Mätningen görs i oktober varje år och jämförelse-

siffror med riket kommer att presenteras på utbildningsnämndens sammanträde i juni 2022. 

 

Antal barn per personal i förskola i Ale jämfört med riket och Västra Götaland 2016-2021,  

Källa: Skolverket och SCB. (Jämförelser för 2021 finns ej tillgänglig än) 
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2.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet 

 

Ales utbildningsverksamheter har ett stort ansvar för att bidra till att unga vuxna kommer i arbete 

och det pågår flera initiativ, nya arbetssätt och samarbeten som i större utsträckning än tidigare år 

bidrar till detta. Under 2021 fick komvux en ökad efterfrågan av studie- och yrkesvägledning på 

grund av att många vuxna har behov av att komplettera utbildning eller ställa om till annan yrkes-

behörighet. De som av olika skäl saknar behörighet till GR:s utbildningar fick under 2021 ett ökat 

fokus då det identifierats ett behov av att stärka det förebyggande arbetet med dessa målgrupper. 

Den samlade bedömningen är att arbetet ligger i fas med årets planering. 

Det Kommunala aktivitets ansvaret (KAA) vilar på varje kommun och riktar sig till gruppen ung-

domar 16-20 år som inte har en godkänd aktivitet (arbete eller studier). Målet för gruppen är ut-

bildning och företrädesvis en gymnasieexamen. Under första kvartalet var 82 ungdomar på listan, 

varav 42 ungdomar hade någon form av arbete, övriga i studier eller i någon insats som till exem-

pel InVux. 

Ale kommun deltar i DUA - Delegation för unga och nyanlända till arbete tillsammans med sex 

kommuner inom GR. DUA har sedan några år tillbaka regeringens uppdrag att främja statlig och 

kommunal samverkan i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. I styr-

gruppen i Ale deltar socialtjänst, utbildning och näringslivsutvecklare. Under hösten 2021 öppna-

des en mötesplats i AMFE`S lokaler i Nödinge där utbildning, socialtjänst och andra regionala 

aktörer samarbetar för att hjälpa individer vidare till utbildning och arbete. Detta har varit positivt 

och lett till att fler unga inom KAA (kommunala aktivitetsansvaret) har insatser som leder till ar-

bete eller utbildning och det är färre utan insats eller med sjukskrivning. Några unga vuxna har fått 

hjälp med exempelvis truckkort, som lett till arbete. För delar ur DUA-gruppen finns ett jobbspår 

tillsammans med Alebyggen och fler jobbspår/yrkespaket har initierats. 

För den yngre målgruppen finns nya yrkesutgångar på IMY (yrkesintroduktionsprogram) i samar-

bete med Komvux och med hjälp av projekt InVux. Nu erbjuds utbildningar i Vård och omsorg, 

Barn och fritid, Bygg och anläggning, samt Industriteknisk utbildning. Ett nära samarbete med 

lokalt näringsliv är under uppbyggnad och fler elever förväntas till hösten 2022. 

Projekt InVux drivs tillsammans med fler GR-kommuner sedan hösten 2019 och syftar till att få 

målgruppen unga i risk för utanförskap till utbildning och arbete. Under 2021 var 37 personer in-

skrivna och flera av deltagarna har kommit vidare i arbete eller utbildning. Insatserna kan vara 

kortare eller längre, för närvarande deltar 39 personer i insatser varav 21 personer är inskrivna via 

KAA. 

Inom ramen för InVux och DUA utvecklas rena yrkespaket för vuxna över 20 år som inte kommer 

vidare till annan utbildning. Ale gymnasium och Komvux i samarbete ser över möjligheterna att 

erbjuda yrkespaket inom Bygg, Industri, Vård och omsorg, samt Barn och fritid. Ett arbete pågår 

att säkra utbildningsvägar för unga från Ale gymnasium som inte tagit gymnasieexamen över till 

Komvux, så kallad sammanhållen utbildning. Fortsatt planeringsarbete pågår under våren och ut-

bud blir klart höstterminen 2022. 

För att nå målet har utbildningsnämnden planerat och delvis genomfört följande arbete 

• Nämnden stärker medborgarnas möjligheter att komma i arbete genom att utveckla yrkes-

utgångar samt verka för att permanenta satsningen på Invux.  

Invux-projektet går ut i juni och kommer att vara i förvaltning från och med juni under det 

nya namnet Insteget.  
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• Nämnden följer sektorns samordning av verksamheterna Ale gymnasium och Komvux samt 

fattar beslut om fortsatt inriktning 

Hittills har samarbete mellan Ale gymnasium och Komvux ökat och verksamheterna deltar 

i flera gemensamma projekt. Administration och personal samordnas samt gemensamma 

ledningsträffar. För en fullständig samordning krävs gemensamma lokaler.  

• Nämnden följer upp sektorns arbete med att forma och erbjuda extratjänster   

Extratjänsterna fasas ut under 2022 och inga nya beslut om anvisning till extratjänster får 

fattas från och med den 1 januari 2022. 

• Nämnden följer upp sektorns arbete med att erbjuda feriejobb   

Det finns inget uppdrag och budget avseende feriejobb, men inom ramen för TSI skapas 

aktiviteter för ungdomar som har stora behov och kan riskera att hamna i utanförskap.  

2.4 Hållbart samhällsbyggande 

 

Utbildningsresultaten är beroende av ett väl integrerat samhälle. Där segregation uppstår påverkar 

det elevernas möjligheter att lyckas. En varierad sammansättning av barn och elevgrupper gynnar 

alla barns och elevers möjlighet till framgångsrikt lärande. En placering och planering av förskolor 

och skolor som bidrar till hållbar mobilitet är också ett viktigt perspektiv. Ett aktivt arbete med de 

remissvar som avser detaljplaner görs i syfte att lyfta dessa perspektiv. 

Ett arbete med att ta fram en handlingsplan för energi- och klimatstrategi pågår. På grund av pan-

demin och personalbrist har detta arbete försenats då sektor utbildning inte har haft förmåga att 

mobilisera resurser för att ta fram ett färdigt förslag till handlingsplan till utbildningsnämnden. 

Handlingsplanen kommer att beslutas av utbildningsnämnden i juni 2022. 

Den samlade bedömningen är att en stor del av arbetet inom målet ligger i fas med årets planering, 

men vissa delar är försenade, till exempel handlingsplan för energi- och klimatstrategi. 

För att nå målet har utbildningsnämnden planerat och delvis genomfört följande arbete 

• Fatta beslut om reviderat ramprogram 

Detta beräknas vara klart i slutet av året. 

• Fatta beslut om nya skolupptagningsområden 

Beslut om nya skolupptagningsområden planeras för utbildningsnämndens sammanträde i 

april. 

• Följa upp principerna för ansökan och placering av barn i förskola 

Inga beslut om nya principer fattades föregående år då den möjliga förändringen inom 

lagutrymmet inte bedömdes ge önskad effekt och därmed inte vara relevant.  

Genom satsningar inom områdena; placering och planering vid nybyggnation av förskolor, 

riktade informationssatsningar samt utökad tid i förskolan kan vidare åtgärder bidra till 

minskad segregation, verka utjämnande och kompensatoriskt samt ta skälig hänsyn till 

vårdnadshavares önskemål. Det första ingår i nämndplan 2022 och de andra två kommer 

att tydliggöras via statligt initiativ under året och skulle kunna ingå i nämndplan 2023. 
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2.5 Ett Ale 

 

I enlighet med verksamhetsplanens intentioner har samarbete utvecklats med flera aktörer och fler 

medborgare, pandemins stora begränsningar till trots. TSI startar föräldrastöd, lokalt näringsliv 

och sektor utbildning samarbetar om yrkesutgångar för gymnasieungdomar. Samarbetsprojekt som 

InVux och DUA ökar, involverar fler parter och kommer fler invånare till del. (Läs mer under 

rubriken 2.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet). Samarbete med Ale Attitude ger nya möj-

ligheter att nå fram. 

Nya samarbeten med föreningslivet och skolornas fritidshem har startat pilotprojekt på tre enheter 

under första kvartalet. Föreningarna bjuds in till fritidshemmet för att eleverna ska erbjudas olika 

former av fritidsaktiviteter. Exempel på aktiviteter är handboll, basket, boxning, taekwon-do, 

gympa, terränglöpning och orientering. Syftet är att stimulera och aktivera eleverna och visa på 

vad som finns i närområdet samt att erbjuda alla elever att kunna delta i någon form av aktivitet 

under fritidshemmets regi oavsett familjesituation. 

Avseende digitalisering så arbetar sektor utbildning i enlighet med den nationella digitaliserings-

strategins tre stora fokusområden: Digital kompetens för alla i skolväsendet, Likvärdig tillgång 

och användning samt Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Strategin 

sträcker sig till 2022 och bedömningen är att det behövs ett intensifierat utvecklingsarbete både 

inom sektorn och tillsammans med IT-enheten för att lyckas nå fram. 

Den samlade bedömningen är att arbetet ligger i fas med årets planering avseende samarbete och 

samverkan, men att arbetet med delar av digitaliseringen ligger efter. 

För att nå målet har utbildningsnämnden planerat och delvis genomfört följande arbete 

• Utveckla dialogen mellan nämnderna för att stärka det kommungemensamma arbetet 

• Ta del av plan för utveckling av e-tjänster för vårdnadshavare utifrån invånarperspektiv.  

Utvecklingsarbetet kring e-tjänster har under en period stannat av bland annat på grund av 

resursbrist, men arbetet har startat upp igen. Ett medborgarförslag som föreslår att förbättra 

och förenkla e-tjänster och appar för vårdnadshavare och personal har kommit in. Sektor 

utbildning föreslår att utreda och återkomma med ett kostnadsförslag. Beslut tas på utbild-

ningsnämndens sammanträde i april. UBN.2021.643 

• Ta del av förbättringsarbetet med administrativa processer som i hög grad är beroende av 

att de digitala verktygen är ändamålsenliga. 

Arbetet pågår och innebär vissa organisationsförändringar med både resurs- och kompe-

tensförstärkning.  
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2.6 En arbetsgivare 

 

Då hållbar kompetensförsörjning är ett av utbildningsnämndens målområden är arbetsgivarrollen 

fortsatt i fokus. Flera områden lyfts till gemensam hantering och frågan om hur vi kan öka rörlig-

heten mellan enheter var föremål för dialog i hela sektorn förra året. Det finns en stor vilja hos 

medarbetare att i större utsträckning mötas mellan enheterna och det kommer att struktureras och 

möjliggöras efter pandemin. 

HR-avdelningen har starkt bidragit till tydlighet och gemensamhet för Ale som arbetsgivare inom 

en rad områden. Att gå från initiering till att det verkar i hela organisationen tar tid och på grund 

av pandemin återstår en del implementeringsarbete i sektor utbildning. 

Den samlade bedömningen är att arbetet ändå ligger i fas med årets planering. 

För att nå målet har utbildningsnämnden planerat och delvis genomfört följande arbete 

• Utveckla den tillitsbaserade styrningen med ytterligare komponenter, bland annat ökat 

deltagande av politiker 

Dialogerna fortsätter nu för fjärde året och all personal i sektorn deltar en gång varje ter-

min. Under våren deltar några fler politiker än tidigare.  

• Ta del av en sammanhållen strategi för sektorns satsningar på personals utbildning  

Sektorn har fortsatt att utarbeta gemensamma processer och villkor för stöd till studier i 

samarbete med HR-avdelningen. Syftet är förutom att säkra att det blir strategiska sats-

ningar också att skapa lika villkor för alla. 

• Ta del av införandestrategier för nya befattningar inom fritids/skola  

Det kommer under året, genom GR:s arbete, bli möjligt att påbörja införandestrategi för 

nya befattningar i grundskolan. 

2.7 Analys och förslag för framtiden 

2022 bedöms vara ett utmanande år med effekter av pandemin som fortgår samt pågående krig i 

Ukraina. Trots att flertalet aktiviteter hittills ser ut att gå enligt plan finns risk att utrymmet för 

utveckling och förbättringsarbete i hela organisationen är mycket begränsat. 

I syfte att lyckas bättre med en god utbildning för alla krävs utvecklingsinsatser på många nivåer 

och en god ekonomistyrning med fortsatt förbättring av personaltäthet samt tillräcklig tillgång till 

lokaler. För att förbättra måluppfyllelsen är arbetet med det pedagogiska ledarskapet och profess-

ionellt lärande för alla de viktigaste verktygen för kvalitetsutveckling på genomgripande nivå. 

Arbetet med att få fler i sysselsättning har utvecklats i snabb takt och visar på goda resultat.  

Området behöver fortsatt förstärkning och vidare utveckling för att möjliggöra goda livschanser 

för fler Alebor. 

Det är av stor vikt med en socialt hållbar och långsiktig strategi, såväl samhällsmässigt som  

ekonomiskt, för lösningar av brist på platser samt planering av nya förskolor och skolor. 

En hållbar kompetensförsörjning kommer att bli avgörande för att förbättra utbildningsresultaten 

framöver då branschen står inför stora utmaningar avseende förskollärar- och lärarbrist. 
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3 Basverksamhet 

3.1 Verksamhetsmått 

Flertalet verksamhetsmått är beräknade på ett genomsnitt av de månader som ingår i perioden. 

Delår 1 är genomsnitt av januari-mars, helårsprognos och budget är genomsnitt av beräkningar  

januari-december. Enligt årets prognos kommer utvecklingsreserven att behöva nyttjas på grund  

av förändringar jämfört med budget. 

I förskolan ökar alltid elevantalet under våren, vilket innebär att perioden januari--mars är högre  

än genomsnitt för helåret. 

KAA- kommunala aktivitetsansvaret avser mars 2022. 

För komvux beräknas måtten utifrån vissa avstämningsmånader. I denna rapport avser måtten feb-

ruari 2022. 

I nedanstående prognoser finns ingen beräkning av nya elever från Ukraina. Hittills har några ele-

ver kommit och skrivits in i skolan. Men det är i nuläget svårt att beräkna hur många det kan bli. 

Barn- och elevtalsutveckling 

Både barn- och elevantalet har ökat de senaste åren och beräknas öka ytterligare under 2022. 

Barn och elever boende i Ale 

Diagrammet nedan visar barn- och elevtalsutvecklingen de senaste sex åren, samt prognos för 

2022, för alla barn som bor i Ale och inskrivna i förskola och skola oavsett i vilken förskola eller 

skola de går i. 

 

Elevtalsutveckling barn och elever boende i Ale i samtliga förskolor och skolor i och utanför Ale 2016-

2021, prognos 2022. Källa: Verksamhetsstatistik i Ale 

Antal barn i Ale med förskoleplats förväntas öka med 23 barn jämfört med 2021 och beräknas 

följa budget för 2022. 

Antal skolbarn i årskurs F-9 inklusive särskola förväntas öka med 81 barn jämfört med 2021.  

Ökningen förväntas bli något större än vad som beräknades i budget för 2022, cirka 20 fler elever. 
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Antalet barn på fritidshem har ökat efter pandemin, detta var förväntat och beräknas att följa  

budget. 

Barn och elever som går i fristående förskolor och skolor, samt i andra kommuners skolor  

förväntas följa budget. 

På gymnasiet förväntas ökningen av elevantalet vara i nivå med budget, drygt 30 elever fler  

än 2021. 

Barn och elever i Ales kommunala förskolor och skolor 

Diagrammet nedan visar elevtalsutvecklingen i Ales kommunala förskolor och grundskolor 2016-

2021. 

 

Elevtalsutveckling i Ales kommunala förskolor och grundskolor 2016-2021, prognos 2022.  

Källa: Verksamhetsstatistik i Ale 

I Ales kommunala förskolor förväntas 18 fler barn i genomsnitt jämfört med 2021. Det är färre 

barn än förväntat under våren, men under hösten förväntas barnantalet öka mer än budget. Totalt 

sett följer den preliminära prognosen budget för helår. Antalet barn inom pedagogisk omsorg för-

väntas vara på samma nivå som 2021. Antal barn från andra kommuner ligger också på samma 

nivå som budget. 

I Ales kommunala grundskolor förväntas elevantalet öka med 91 elever jämfört med 2021.  

Ökningen är större än förväntat, cirka 30 fler elever än vad som budgeterats. I särskolan förväntas 

också fem elever fler än i budget. 

På de kommunala fritidshemmen i Ale förväntas elevantalet följa budget, en förväntad ökning 

efter pandemin 

Elevantalet på Ale gymnasium har inte ökat så mycket som förväntades inför 2022. Prognosen för 

elevantal på IM-komvux följer budget, men är fortfarande ganska osäker då elevantalet hittills inte 

kommit upp i förväntad nivå. 

Elever som har modersmålsundervisning har ökat, men det är inte lika många som har studiehand-

ledning. Dock ökar antalet språk och behoven ökar. 

Den 31 mars var det 82 ungdomar registrerade inom det kommunala aktivitetsansvaret. Förra året 
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samma period var det totalt 84 ungdomar registrerade, vilket innebär att det inte har skett någon 

anmärkningsvärd förändring i år jämfört med förra året. Däremot är det fler som är i arbete och det 

är också många fler som har insats via det kommunala aktivitetsansvaret i kommunen. 

Elevantalet på komvux, (omräknat till heltidsplatser) har ökat i och med att nya utbildningar har 

startat. 

Verksamhet Verksamhetsmått Utfall Delår 1 2021 Utfall Delår 1 2022 Budget 2022 Årsprognos 2022 

Barnomsorg, barn 1-5 år 

Antal barn i kommunala 
förskolor i Ale 

1 845 1 857 1 822 1 822 

Antal barn i pedagogisk 
omsorg, kommunal i Ale 

33 28 30 30 

- varav barn från andra 
kommuner i förskola och 
pedagogisk omsorg 

23 13 11 11 

Ale-barn i fristående 
verksamhet 

176 178 171 
171 

 

     

Ale-barn i kommunal 
verksamhet i annan 
kommun 

11 10 14 14 

Summa Ale-barn i 
förskola och pedagogisk 
omsorg 

2 042 2 060 2 026 2 026 

Grundskola Förskole-
klass - årskurs 9 

Elever årskurs F-6 
    

Elever i kommunala 
skolor i Ale, F-6 

2 951 3 020 3 028 3 043 

- varav elever från andra 
kommuner, F-6 

60 49 56 51 

Ale-elever i andra skolor 
(fristående och kommu-
nala) F-6 

254 234 240 231 

- varav Ale-elever F-6 i 
fristående verksamhet 

221 205 217 203 

- varav Ale-elever F-6 i 
kommunal verksamhet i 
annan kommun 

33 29 23 29 

Summa Ale-elever, F-6 3 145 3 205 3 212 3 223 

Elever årskurs 7-9 
    

Elever i kommunala 
skolor i Ale, årskurs 7-9 

1 116 1 139 1 139 1 152 

- varav elever från andra 
kommuner, 7-9 

52 56 51 59 

Ale-elever i andra skolor 
(fristående och kommu-
nala) 7-9 

163 167 165 167 

- varav Ale-elever 7-9 i 
fristående verksamhet 

137 145 144 145 

-varav Ale-elever 7-9 i 
kommunal verksamhet i 
annan kommun 

26 22 21 22 

Summa Ale-elever, 7-9 1 227 1 250 1 253 1 260 

Summa Ale-elever, F-9 4 372 4 455 4 465 4 483 

Fritidshem 

Antal barn på kommu-
nala fritidshem i Ale 

1 654 1 683 1 719 1 722 

- varav barn från andra 
kommuner i fritidshem 

32 26 27 27 
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Verksamhet Verksamhetsmått Utfall Delår 1 2021 Utfall Delår 1 2022 Budget 2022 Årsprognos 2022 

Ale-barn i andra fritids-
hem (fristående och 
kommunala) 

186 170 180 177 

- varav Alebarn på 
fritidshem i fristående 
verksamhet 

174 155 167 163 

- varav Alebarn på 
fritidshem i kommunal 
verksamhet i annan 
kommun 

12 15 13 14 

Summa Ale-barn i 
fritidshem 

1 808 1 827 1 872 1 872 

Grundsärskola 

Antal elever i kommunal 
särskola i Ale 

41 44 36 41 

- varav barn från andra 
kommuner i särskola 

1 2 2 2 

Ale-elever i annan 
särskola (fristående och 
kommunal) 

3 2 3 3 

Summa Ale-elever i 
särskola 

43 44 37 43 

- varav integrerade Ale-
elever i särskola 

2 2 2 1 

Modersmålsundervisning 
och studiehandledning 

Elever som har mo-
dersmålsundervisning 

594 688   

Elever som har studie-
handledning 

129 115   

Gymnasium 

Antal elever i Ale gym-
nasium IM 

99 83 90 84 

-varav elever från andra 
kommuner 

21 19 18 18 

IM-komvux  30 53 51 

-varav elever från andra 
kommuner 

 5 16 16 

Ale-elever i andra 
gymnasieskolor (fri-
stående och kommu-
nala) 

1 153 1 122 1 147 1 152 

Summa Ale-elever i 
gymnasium 

1 231 1 211 1 256 1 253 

Gymnasiesär 
Ale-elever i gymnasiesär 
(fristående och kommu-
nala i andra kommuner) 

27 26 28 28 

Summering 
Antal Ale-barn och 
elever i förskola grund-
skola och gymnasium 

7 715 7 795 7 812   7 833 

Kommunala aktivitetsan-
svaret 

Antal ungdomar inom 
kommunala aktivitetsan-
svaret 

84 82   

Arbete 37 42   

Studier, vux, folkhögs-
kola, utomlands 

14 10   

Ingen sysselsättning 4 1   

Annan aktivitet (ex 
sjukskriven) 

 4   

Föräldralediga  0   

Åtgärd via det kommu-
nala aktivitetsansvaret 

11 21   

Åtgärd via annan aktör 18 4   

Uppgift saknas     
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Verksamhet Verksamhetsmått Utfall Delår 1 2021 Utfall Delår 1 2022 Budget 2022 Årsprognos 2022 

Komvux 

Antal elever på gymn-
asial och grundläggande 
nivå 

314 354   

Antal på gymnasial och 
grundläggande nivå 
(omräknat till heltidsplat-
ser) 

54 86   

- varav elever från andra 
kommuner, komvux 

34 34   

Ale-elever komvux i 
annan kommun 

64 73   

Antal elever på SFI 98 169   

- varav elever från andra 
kommuner, SFI 

3 57   

Ale-elever SFI i annan 
kommun 

3 0   



   

 

 
Delårsbokslut 1 - 2022, Utbildningsnämnden    23(27) 
 

4 Ekonomisk analys 

4.1 Analys och förslag för framtiden 

Utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse gentemot budget och en prognos som 

visar på ett underskott på helåret. Största avvikelsen ligger hos förskolan. Sektorn har blivit kom-

penserad för sjuklönekostnader och beräknas bli det fram till och med mars. Sjuklöneintäkter för 

december 2021, januari 2022 och februari 2022 är inkluderade i sektorns utfall. Sammantaget 

finns flera mindre delar som pekar i negativ riktning, därmed finns risk för negativt utfall vid årets 

slut. 

Utvecklingsreserven kommer framgent nyttjas till volymförändringar inom grundskolan, särskolan 

och flerspråkighet. Utvecklingsreserven kommer även att nyttjas för kostnader kopplade till stra-

tegiska satsningar på kompetensförsörjning. 

Ledning och administration har en positiv avvikelse mot budget för perioden och en prognos på 

budget i balans för året. Kostnaderna för strategiska satsningar, vaktmästerikostnader, tillsynsstäd 

och IT-kostnader beräknas tillkomma under året vilket är anledningen till en prognos på en budget 

i balans för helåret. 

Förskolan har en positiv avvikelse för perioden som till stor del kan förklaras av sjuklönekostnads-

intäkter samt lägre kostnader för hyror. Förskoleenheterna visar för perioden ett överskott mot 

budget, men beräknas få en budget i balans. På central nivå hittas överskottet bland annat inom 

längre hyreskostnader samt att utfallet av antalet barn är lägre än det budgeterade, detta beräknas 

dock jämna ut sig under året. Förskolan har även en budget för införande av försteförskollärare till 

höstterminen 2022 som delvis är överbudgeterad samt inte heller hinner användas förrän tidigast 

2023, vilket då ger en positiv avvikelse på helheten vid slutet av året. 

Grundskolan har en positiv avvikelse för perioden som till en del kan förklaras av sjuklönekost-

nadsintäkter samt det medvetna arbetet på skolenheterna för att skapa en budget i balans. Skolen-

heterna inklusive de centrala delarna visar för perioden ett överskott men ett medvetet arbete på 

skolenheterna behövs för en fortsatt budget i balans. Skolenheterna visar en budget i balans, me-

dan de centrala delarna visar på ett underskott för helåret. Underskottet centralt beror på ökade 

kostnader för tilläggsanslag/tilläggsbelopp, samt kostnader för moduler i Älvängen till hösten 

2022. Modulerna var beräknade att etableras tidigast 2023, men förväntas nu vara på plats till  

hösten 2022. 

Budgeten för köpta, sålda platser samt skolskjuts visar för perioden en negativ avvikelse och  

beräknas ha ett underskott mot budget vid årets slut. Taxikostnaderna kommer att öka mer än  

index, samt kommer även tilläggsbelopp kopplade till köpta platser från staten medföra ett under-

skott. Prognosen för grundskolan som helhet visar på ett underskott mot budget, däremot visar 

skolenheterna en budget i balans. 

Enheten för flerspråkighet har för perioden en negativ avvikelse och en helårsprognos som visar 

på en budget i balans. Det ökade språkbehoven från 2021 ser ut att fortsätta under 2022. Enheten 

för flerspråkighet kommer under 2022 få ta del av statsbidraget för likvärdig skola samt utveckl-

ingsreserven för att kunna täcka upp det ökade språkbehovet. 

Elevhälsan, Särskola har för perioden en positiv avvikelse vilket förklaras av lägre personalkost-

nader samt sjuklönekostnadsersättningar. Taxikostnaderna kommer att öka mer än index vilket 

föranleder till ett underskott, som dock hanteras inom budgetramen. På helåret beräknas därmed 

en budget i balans. 
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Gymnasiet har för perioden en negativ avvikelse och en helårsprognos som visar på en negativ 

avvikelse mot budget. Gymnasiets största kostnader ligger på köpta platser och det mesta tyder på 

att dessa håller sig inom tilldelad ram. Ale gymnasium har inför budget 2022 en liknande elevpeng 

som föregående år. Elevtalet har minskat mot budget såväl på vårterminen som höstterminen, vil-

ket ställer krav på att verksamheten ställer om sin organisation för en budget i balans. Ett arbete 

kring organisationen pågår med förändringar främst på hösten. Trots dessa förändringar lutar det 

emot att underskott på Ale gymnasiet vid årets slut. 

Komvux har för perioden en positiv avvikelse men beräknas ha en budget i balans vid årets slut. 

IM-Komvux har för perioden en positiv avvikelse men beräknas ha på en budget i balans på helå-

ret. Elevantalet är till och med perioden något lägre än det budgeterade och denna trend ser ut att 

fortsätta under våren. Detta beräknas kompenseras av att personalkostnaderna också är lägre. Hös-

tens elevtal är för tillfället oförändrat mot budget, dock är elevsiffran osäker för stunden. 

 

4.1.1 Sammanfattande tabeller 

Resultaträkning 

Utbildning 
Budget tkr 

(ack) 
Utfall tkr (ack) 

Avvikelse 
budget (ack) 

Budget tkr 
(helår) 

Prognos tkr 
(helår) 

Avvikelse 
prognos 

(helår) 

Intäkter 79 387 86 456 7 069 308 338 318 828 10 490 

Kostnader -302 801 -300 376 2 425 -1 215 666 -1 228 656 -12 990 

Netto -223 415 -213 920 9 495 -907 328 -909 828 -2 500 

Nettokostnad per verksamhet 

Utbildning Ack.Budget Ack. Utfall 
Ack. Avvi-

kelse 
Budget 2022 

Årsprognos 
2022 

Årsavvi-
kelse 

Tkr       

BE-
SLUTS/VERKSAMHETSOMR
ÅDEN 

      

Utvecklingsreserv -1 890 0 1 890 -6 993 -6 993 0 

Ledning och administration -8 005 -7 512 493 -32 730 -32 730 0 

Förskola -58 358 -54 199 4 159 -234 572 -234 072 500 

Grundskola -87 806 -84 974 2 832 -360 086 -361 486 -1 400 

Grundskola köpta, sålda, skol-
skjuts 

-9 580 -9 767 -187 -36 638 -37 738 -1 100 

Enheten för flerspråkighet -2 381 -2 641 -260 -9 682 -9 682 0 

Elevhälsa, Särskola -15 925 -15 632 293 -66 076 -66 076 0 

Gymnasium -34 800 -35 238 -438 -139 684 -140 184 -500 

Komvux -2 957 -2 508 449 -12 584 -12 584 0 

IM-Komvux -1 713 -1 449 264 -8 282 -8 282 0 

NETTOKOSTNADER -223 415 -213 920 9 495 -907 328 -909 828 -2 500 



   

 

 
Delårsbokslut 1 - 2022, Utbildningsnämnden    25(27) 
 

Investeringar 

Investeringsanalys 

Byte av IT-system har för perioden inget utfall, men då ett behov finns av bland annat integration-

er/uppgraderingar är uppfattningen att samtliga medel kommer förbrukas under året. 

Utfallet för nämndens reinvesteringsanslag har för perioden ett lågt utfall, däremot är utgångsläget 

att samtliga medel kommer att förbrukas vid årets slut. En investeringsplan är framtagen av sek-

torn där det framgår hur dessa medel skall nyttjas under året. 

Behovet av digitala verktyg inom verksamheten är fortfarande hög, vilket innebär ambitionen är 

att utnyttja samtliga medel gällande investeringar inom IT. 

Inventarier för nybyggnad avser Lövängens förskola. Lövängen har under första kvartalet 2022 

lämnats över till sektorn. Behovet av investeringar i inventarier är fortsatt stort och där förväntas 

samtliga investeringsmedel nyttjas under året. 

 

Investeringsprognos 

Investeringar, belopp i Tkr Utfall perioden Budget helår Prognos helår 
Prognos helårs 

avvikelse 

Byte av IT-system 0 -200 -200 0 

Reinvest skolor/förskolor -942 -5 000 -5 000 0 

Datorer/IT -109 -1 000 -1 000 0 

Invent ny/omb skola/fskl -2 160 -6 000 -6 000 0 

Totalt: -3 211 -12 200 -12 200 0 
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5 Personalanalys 

5.1 Personalanalys och förslag för framtiden 

Personalen i sektor utbildning har under hela pandemiperioden klarat uppdraget att bedriva utbild-

ning och undervisning enligt uppdraget. Nya arbetssätt och ökat samarbete har behövts, och per-

sonalen har behövt vara flexibla, kreativa och lösningsfokuserade. Detta har också inneburit att 

personalen nu är sliten och har stort behov av att verksamheten kan fungera normalt igen. 

Lärartätheten i grundskolan ligger fortfarande väsentligt lägre än i riket, men något bättre än pend-

lingskommuner nära storstad. Lärarbehörigheten ligger på samma nivå som riket och har inte för-

ändrats sen föregående år. I förskola och fritidshem har personaltätheten förbättrats, fritidshem-

men närmar sig nu riket, men jämförelser med riket för förskolan har inte kommit än. 

Sjukfrånvaron har varit hög i början av året, särskilt under januari när smittspridningen var hög. 

Diagrammet nedan visar sjukskrivningstal månad för månad för hela 2021 och till och med febru-

ari 2022. Den röda grafen som avser korttidssjukskrivning visar tydligt variationen och topparna i 

samband med pandemin. Även den långa sjukfrånvaron varierar, men är mer stabil över tid. 

 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid uppdelad per sjukdomslängd och per månad i sektor 

utbildning januari 2021 - februari 2022.  Källa: Ale kommun personalstatistik 

Sjukfrånvaron varierar mellan olika verksamheter och enheter. Förskolan har högst sjukfrånvaro, 

då personalen på förskolan generellt är utsatt för mer smitta och bemanningsproblemen har fortsatt 

nu under 2022. Diagrammet visar högst sjukfrånvaro i januari, 10 procent korttidssjukfrånvaro och 

fem procent i februari, för hela sektor utbildning. För förskolan som helhet är nivån över 13 pro-

cent i januari och nästan åtta procent i februari. Då det finns en eftersläpning i rapportering finns 

ännu ingen komplett statistik för mars. 

Kartläggning av långtidsfrånvaro samt säkerställande att regelbundna rehab-samtal och uppfölj-

ningar sker görs kontinuerligt. Samarbetet med HR-specialisterna har ökat ytterligare i början av 

året och vid behov kopplas även företagshälsovården in. 

Även frånvaro på grund av vård av barn (VAB) har ökat under pandemin. Den beräkning av VAB 

som gjordes för 2019 - 2021 visade att antal VAB-dagar omräknat till procent utgjorde cirka 1,5 

procent av den totala arbetstiden. Det finns ingen ny beräkning för första kvartalet, men troligtvis 

ökade även VAB under januari när pandemin var som värst. 
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Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för förskola och skola inom överskådlig framtid. Då 

Ale dessutom växer föranleder det omfattande åtgärder. Ale kommun tog fram en kommunöver-

gripande kompetensförsörjningsplan där sektor utbildning lyfte fram ett specifikt bristyrke i Ale 

kommun, lärare i fritidshem. 

En plan tillsammans med fackliga parter för arbetet med HÖK 21 har utarbetats i syfte att förbättra 

områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lön. I vårens tillitsdialoger är det detta som 

är fokus. 
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.158
Datum: 2022-04-12
Verksamhetsutvecklare Maggan Melander

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

Utbildningsnämnden

Statistik för personaltäthet och behörighet i skolan

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Personal- och lärartäthet mäts nationellt i alla skolformer per 15 oktober varje år. Den
redovisning som gjordes oktober 2021 för skolan har redovisats av Skolverket i mars 2021.
Skolverket presenterar också statistik över lärarbehörigheten i mars.

Här redovisas den statistik som Ale lämnat in avseende grundskola och gymnasium per 15
oktober 2021 jämfört med riket och jämförelser med tidigare år. Statistiken för andel behöriga
lärare avser de som var anställda 15 oktober 2021 och de ämnen som de undervisade i vid
inrapportering till SCB. Statistiken visar vad dessa hade för behörighet i februari 2022.

Förskola och fritidshem redovisas av Skolverket under april och kommer att redovisa för
utbildningsnämnden i juni.

Ale har under flera år haft en personal- och lärartäthet som ligger väsentligt lägre än riket.
Läsåret 2018/19 var den sammanlagda nivån i alla skolformer så låg att Lärarförbundet
rankade Ale lägst i riket. Ale har sedan dess lyckats förbättra lärartätheten i både förskola och
grundskola. För grundskolan har lärartätheten förbättrats något jämfört med föregående år.

Skolverkets senaste statistik över lärarbehörigheten visar på nationell nivå att andelen
behöriga lärare i grundskolan är på samma som nivå förra läsåret. Även i Ale är andelen på
ungefär samma nivå.

Åsa Ericson Maggan Melander

Sektorchef Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-12
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Ärendet

Personal- och lärartäthet mäts nationellt i alla skolformer per 15 oktober varje år. Den
redovisning som gjordes oktober 2021 för skolan har redovisats av Skolverket i mars 2021.
Skolverket presenterar också statistik över lärarbehörigheten i mars.

Här redovisas den statistik som Ale lämnat in avseende grundskola och gymnasium per 15
oktober 2021 jämfört med riket och jämförelser med tidigare år. Statistiken för andel behöriga
lärare avser de som var anställda 15 oktober 2021 och de ämnen som de undervisade i vid
inrapportering till SCB. Statistiken visar vad dessa hade för behörighet i februari 2022.

Förskola och fritidshem redovisas av Skolverket under april och kommer att redovisa för
utbildningsnämnden i juni.

Ale har under flera år haft en personal- och lärartäthet som ligger väsentligt lägre än riket.
Läsåret 2018/19 var den sammanlagda nivån i alla skolformer så låg att Lärarförbundet
rankade Ale lägst i riket. Ale har sedan dess lyckats förbättra lärartätheten i både förskola och
grundskola. För grundskolan har lärartätheten förbättrats något jämfört med föregående år.

Skolverkets senaste statistik över lärarbehörigheten visar på nationell nivå att andelen
behöriga lärare i grundskolan är på samma nivå förra läsåret. Även i Ale är andelen på
ungefär samma nivå.

Förskoleklass, personaltäthet

Förskoleklasserna har i Ale har en lägre lärartäthet än riket. Lärartätheten har minskat i Ales
skolor, men har nu legat på samma nivå de senaste tre åren, 20,5 elever per lärare. I riket har
det varit oförändrat de senaste fem åren, cirka 18 elever per lärare. Gruppen
pendlingskommuner nära storstad som Ale tillhör är det nästan 22 elever per lärare.
Diagrammet nedan visar lärartätheten i förskoleklass över tid i Ale jämfört med riket och
pendlingskommuner nära storstad.

Antal elever per lärare (heltidstjänst) i Ales kommunala grundskolor förskoleklass, 2016-2021 i jämförelse med
riket och pendlingskommuner nära storstad. Källa: Skolverket
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Förskoleklass, lärarbehörighet

Förskoleklassen har den högsta andelen behöriga lärare både i Ale och i riket. Här inkluderas
förskollärare samt lärare med legitimation med behörighet i minst ett undervisningsämne i
någon av årskurserna 1-3. I Ale har andelen behöriga lärare ökat till 96 procent jämfört med
93 procent förra läsåret. I riket har 86 procent av lärarna i förskoleklass legitimation och
behörighet i minst ett ämne.

Diagrammet nedan visar utvecklingen den senaste femårsperioden i Ales kommunala skolor
jämfört med samtliga skolor i riket.

Grundskola årskurs 1-9, personaltäthet

Lärartätheten i Ales grundskolor ligger på ungefär samma nivå som de senaste tre åren, cirka
13 elever per lärare. Jämfört med riket är skillnaden ungefär en elev mer per lärare. Gruppen
pendlingskommuner nära storstad ligger på något lägre nivå än Ale, 13,4 elever per lärare.
Vid en jämförelse i kolada är det cirka 30 kommuner som har lägre lärartäthet än Ale, endast
kommunala skolor inräknade.

Det finns flera parametrar som kan påverka personaltäthetsmåttet både tillfälligt och
varaktigt. Förändring av klasstorlekar, samt om det finns vakanser vid mätdatumet påverkar
personaltätheten. Sen några år pågår en växling i Ales skolor där extraresurser som till
exempel elevassistenter minskar medan andelen lärare ökar. Detta påverkar lärartätheten
positivt. De extraresurser som finns i skolorna arbetar i mindre utsträckning mot enstaka
elever och mer med grupper. Statsbidraget för likvärdig skola som används till lärare och
satsning på hemmaplanslösningar med särskilda undervisningsgrupper påverkar också
lärartätheten positivt på kommunnivå.

Diagrammet nedan visar lärartätheten i årskurs 1-9 över tid i Ale jämfört med riket, Västra
Götaland och pendlingskommuner nära storstad.

Antal elever per lärare (heltidstjänst) i Ales kommunala grundskolor årskurs 1-9, 2016-2021 i jämförelse med
riket, VGR och pendlingskommuner nära storstad. Källa: Skolverket
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Grundskola årskurs 1-9, lärarbehörighet

Andelen behöriga lärare i Ale har de senaste fyra åren varit på samma nivå som riketoch det
syns ingen stor förändring jämfört med föregående år. Diagrammet nedan visar utvecklingen
den senaste sexårsperioden i Ales kommunala skolor jämfört med samtliga skolor i riket.

Andel lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne, 2016-2021 i Ales kommunala skolor i jämförelse
med Riket, omräknat till heltidstjänster. Källa: Skolverket

I grundskolan är behörigheten generellt högre bland lärare som undervisar i de lägre
årskurserna, det gäller både i riket och i Ale. I Ale har skillnaden mellan stadierna ökat över
tid, särskilt mellan 1-3 och 4-6. 81 procent av lärarna i årskurs 1-3 har legitimation och
behörighet i ämnet jämfört med 68,5 procent av lärarna i årskurs 4-6 och 68 procent i årskurs
7-9. Diagrammet nedan visar utvecklingen den senaste fyraårsperioden i Ales kommunala
skolor.

Andel lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne, 2018-2021 i Ales kommunala skolor uppdelat på
stadie, omräknat till heltidstjänster. Källa: Skolverket

De ämnen som har den högsta andelen behöriga lärare i det aktuella undervisningsämnet är
svenska, matematik, franska, spanska och historia. På nationell nivå är svenska, matematik,
franska och idrott och hälsa de ämnen som har störst andel behöriga lärare. De ämnen som
har den lägsta genomsnittliga andelen lärare med behörighet i det aktuella
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undervisningsämnet är teknik, idrott och hälsa, bild och fysik. På nationell nivå är teknik,
svenska som andraspråk och slöjd de ämnen med lägst behörighet. Ale skiljer ut sig jämfört
med riket i idrott och hälsa där Ale har 54 procent andel behöriga lärare jämfört med riket 75
procent. I svenska som andra språk har Ale 61 procent behöriga jämfört med drygt 50 procent
i riket.

Jämfört med föregående läsår har andelen lärare med behörighet ökat i flera av
undervisningsämnena. Teknik, svenska som andraspråk, samhällskunskap, historia och geografi är
exempel på ämnen där behörigheten har ökat. Den största minskningen finns i bild, hem och
konsumentkunskap, idrott och hälsa.

Grundsärskolan

I grundsärskolan saknar en stor del av lärarna legitimation med behörighet för den skolform
de undervisar. I Ale har andel med legitimation och behörighet i minst ett ämne ökat från 15
procent föregående läsår till 20 procent detta läsår. I riket är knappt 14 procent av lärarna
behöriga. Andel lärare med behörighet i årskurs 7-9 i Ale är 19 procent och 10 procent i
årskurs 1-6. I träningsskolan har knappt 22 procent behörighet i Ale.

Andel lärare i Ales grundsärskolor med pedagogisk högskoleexamen är 88 procent, och 35
procent har en specialpedagogisk högskoleexamen.

Under en period får lärare som anställdes före den 1 juli 2011 ansvara för undervisning och
betygssättning i grundsärskolan även om de inte har legitimation. Detta gäller mellan den 1
december 2013 och den 30 juni 2028.
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Ale gymnasium

På Ale gymnasium har 85 procent (heltidstjänster) pedagogisk högskoleexamen. Då Ale
gymnasium inte undervisar i de nationella gymnasieprogrammen går det inte att göra
jämförelse med gymnasieskolor i riket.
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2021.643
Datum: 2022-04-20
Administrativ chef Marcus Larsson

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

Utbildningsnämnden

Aleförslag: Införa en e-tjänst för information, schema och

frånvaroanmälan i skolan/förskolan

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt sektor utbildning att utreda möjligheten till en
samlad e-tjänst eller app för vårdnadshavare och återkomma med ett kostnadsförslag under
hösten 2022.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Ale kommun har tagit emot ett Aleförslag som föreslår att förbättra och förenkla e-tjänster
och appar för vårdnadshavare och personal.

Förslaget i sin helhet

"Just nu är det väldigt rörigt som förälder i skolan och förskolan. Vi måste använda flera
tjänster för alltifrån information från lärare, till tidsplanering med fritids och frånvaro. Det
finns tjänster som erbjuder allt i en app. Tex har unikum numer stöd för schema och
frånvaroanmälan. För att förbättra servicen och minska administrationen borde Ale sikta på
att få in fler funktioner i färre appar/e-tjänster och på så sätt förenkla vardagen för föräldrar,
barn och pedagoger."

Sektor utbildning har sen tidigare initierat ett arbete med att förbättra e-tjänster och service
för vårdnadshavare samt minska administrationen för personal. Ett av problemen är att
sektorn har olika verksamhetssystem för olika funktioner och i nuläget saknas tillräckliga
integrationer mellan de olika systemen. Det finns ett gammalt digitalt arv som blir svårt att
förnya om inte allt görs samtidigt, men utbudet av administrativa system för
utbildningsverksamheten är dock inte så stort då ett fåtal aktörer dominerar marknaden.

Sektor utbildning föreslår att en utredning av möjligheten till alternativa lösningar görs under
tiden, till exempel skulle en robotlösning kunna vara ett alternativ till integration.

Åsa Ericson Marcus Larsson

Sektorchef Administrativ chef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-20

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Sektorchef sektor utbildning

Administrativ chef sektor utbildning

För kännedom:

Förslagsställaren

Ärendet

Ale kommun har tagit emot ett Aleförslag som föreslår att förbättra och förenkla e-tjänster

och appar för vårdnadshavare och personal.

Förslaget i sin helhet

"Just nu är det väldigt rörigt som förälder i skolan och förskolan. Vi måste använda flera
tjänster för alltifrån information från lärare, till tidsplanering med fritids och frånvaro. Det
finns tjänster som erbjuder allt i en app. Tex har unikum numer stöd för schema och
frånvaroanmälan. För att förbättra servicen och minska administrationen borde Ale sikta på
att få in fler funktioner i färre appar/e-tjänster och på så sätt förenkla vardagen för föräldrar,
barn och pedagoger."

Sektor utbildning har sen tidigare initierat ett arbete med att förbättra e-tjänster och service
för vårdnadshavare samt minska administrationen för personal. Ett av problemenen är att
sektorn har olika verksamhetssystem för olika funktioner och i nuläget saknas tillräckliga
integrationer mellan de olika systemen. Berörda IT-system kan exportera information, men i
de flesta fall kan inte informationen läsas tillbaka, detta blir ett stort hinder för samlade e-
tjänster och skapar dessutom onödig administration. De IT-system som används i sektor
utbildning har införts i olika omgångar och i flera fall i en tid då kraven på
systemintegrationer inte varit lika starka. Det finns ett gammalt digitalt arv som blir svårt att
förnya om inte allt görs samtidigt. Utbudet av administrativa system för
utbildningsverksamheten är dock inte så stort då ett fåtal aktörer dominerar marknaden.
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En lösning skulle kunna vara att använda samma IT-system för alla funktioner, men detta
skulle kunna påverka funktionaliteten negativt i andra delar. En annan väg som hittills inte
varit framgångsrik är att påverka systemleverantörer att skapa fullständiga
integrationsmöjligheter mellan systemen. Om det inte blir någon lösning återstår att göra en
samlad upphandling med nya krav av alla IT-system. Detta kan dock ta tid och sektor
utbildning föreslår därför en utredning av möjligheten till alterniva lösningar under tiden, till
exempel skulle en robotlösning kunna vara ett alternativ till integration.

Ekonomisk bedömning

En stor genomgång och ny upphandling av flera system kommer att vara kostsamt, men är på
sikt nödvändigt och skapar bättre service och en minskad administration. För en alternativ
lösning återkommer sektor utbildning med kostnadsförslag.

Invånarperspektiv

Det är av största vikt att vårdnadshavare får bättre service i form av en samlad e-tjänst eller
app. Undermåliga e-tjänster skapar både frustration och onödig tidsåtgång. Smidiga e-tjänster
och appar kan underlätta kommunikation mellan vårdnadshavare och förskola/skolan.

Barnperspektivet har beaktats, men ej bedömts tillämpligt i detta ärende.

Hållbarhetsperspektivet

Utbyggnad av digitala tjänster skapar mindre behov av papper, men ger också möjlighet att
använda tiden mer effektfullt.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

I Ale kommuns verksamhetsplan för både 2021 och 2022 anges digitalisering, innovation och
teknologiska framsteg som en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska
som miljömässiga och sociala utmaningar.

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet U2017/04119/S

Remissyttrande

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

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Utredning görs under 2022 och presenteras med kostnadsförslag under hösten 2022.
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Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att Ale-förslaget belyser ett område där digitaliseringen inte har

lyckats. Sektor utbildning arbetar med frågan sen tidigare, men förslaget skapar ytterligare

incitament för att prioritera området.
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.156
Datum: 2022-04-12
Verksamhetsutvecklare Jenny Lind

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
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Utbildningsnämnden

Kunskapsuppföljning mittermin våren 2022

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Vårens mitterminsuppföljning tar upp ett nuläge gällande kunskapsresultat men även
uppföljning av frånvaron.

Frånvaron är fortsatt hög i Ales skolor och frånvaron detta kvartal är anmärkningsvärt hög i
relation till samma period tidigare år.

Antal elever som bedöms nå godkända resultat i matematik, svenska och engelska i
årskurserna 6, 7, 8 och 9 är i paritet med de bedömningar som gjordes höstterminen 2021.

Dialoger kommer att ske med verksamheterna gällande kunskaper och frånvaro för att hitta
vägar att öka antal elever som når godkända betyg i slutet av vårterminen 2022.

Åsa Ericson Jenny Lind

Sektorchef Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-12
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Ärendet

Vårens mitterminsuppföljning tar upp ett nuläge gällande kunskapsresultat men även
uppföljning av frånvaron. Det går inte att dra slutsatser kopplat till betyg för den
kunskapsuppföljning som gjorts i Unikum. Det som kan utläsas är hur många elever som just
nu inte har godtagbara kunskaper och hur eleven ska ges möjlighet att nå dit. Bedömningen
nu kan inte likställas med att eleven inte kommer att få betyg vid terminsslut.

Underlag till uppföljningen är bedömning i aktuella verksamhetssystem (Unikum och
Skola24). Unikum är ett digitalt system som syftar till kommunikation mellan skola, elev och
vårdnadshavare. Skola24 är ett digitalt system som bland annat syftar till registrering av
elevers frånvaro.

Dialoger kring resultatet kommer att ske på enheterna vilka sedan följs upp av
verksamhetschefer utbildning. Då dessa dialoger inte ännu genomförts innehåller denna
uppföljning inte den analys som görs i samband med dessa dialoger utan redovisar enbart de
trender som ses i underlaget.

Frånvaro

Andel elever med frånvaro över 10% kvartal 1 2022, med jämförelse 2018-2021. Källa:Ale verksamhetsstatistik
Skola 24

Frånvaron är fortsatt hög i Ales skolor och frånvaron detta kvartal är anmärkningsvärt hög i
relation till samma period tidigare år. Diagrammet visar antal elever som har frånvaro mellan
10-20% och de som har mer än 20% över tid samma kvartal och vi ser en generell stor ökning
men även att de elever som har mer än 20% frånvaro har ökat.

Följande två diagram visar frånvaron fördelad på årskurser 2022 samt 2021. Diagrammen
visar att frånvaron har ökat generellt över årskurserna samt att frånvaron i förskoleklass
fortsatt är hög.
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Andel elever med frånvaro över 10% kvartal 1 2022 uppdelat per årskurs. Källa:Ale verksamhetsstatistik Skola 24

Andel elever med frånvaro över 10% kvartal 1 2021 uppdelat per årskurs. Källa:Ale verksamhetsstatistik Skola 24

Pandemin kan vara en förklaring till den ökade frånvaron. Att frånvaron var låg för årskurs 7-
9 samma period 2021 kan bero på att eleverna i dessa årskurser hade stor del av sin
undervisning på fjärr- och distans vilket ledde till att deltagande i undervisningen var möjligt
även vid vissa sjukdomssymptom vilket inte var fallet under första kvartalet 2022.

Kunskaper

Bedömningar gällande nuvarande kunskapsläge är gjort i Unikum och dialoger kommer att
ske för att koppla kunskaper till frånvaro.

Antal elever i årkurs 7-9 som bedöms ha godkända kunskaper i matematik och svenska
befinner sig på ungefär samma nivå som höstterminen 2021. Antal elever som bedöms ha
godkända kunskaper i engelska ligger på en stabil nivå förutom i årskurs 8 där något färre
elever bedöms ha godkända kunskaper. Vi ser även att det finns en generell sänkning av
antalet elever som bedöms godkända från bedömningarna i årkurs 6 och nu ett år senare i
årskurs 7.
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I årskurs 6 syns en stor positiv förändring i antal elever som bedömts nå målen i svenska,
engelska och matematik men variationen mellan skolor är stor.

Dialoger kommer att ske med verksamheterna gällande kunskaper och frånvaro för att hitta
vägar att öka antal elever som når godkända betyg i slutet av vårterminen 2022.
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Utbildningsnämnden

Barn- och elevhälsans främjande och förebyggande arbete

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har, i Verksamhetsplan med budget 2022, under målet Hälsa och
välbefinnande valt att följa upp barn- och elevhälsans främjande och förebyggande arbete.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande
och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

I Ale kommun är elevhälsan organiserad i en central elevhälsa ledd av barn- och
elevhälsochefen och en lokal elevhälsa ledd av rektor. Barn- och elevhälsochef ansvarar för
gemensamma stödstrukturer och insatser inom elevhälsan och leder det sektorövergripande
utvecklingsarbetet i samråd med berörda verksamhetschefer.

Elevhälsans fokusområden är under 2022:

· Tvärprofessionell samverkan – Samlad elevhälsa

· Elevhälsa som stöder elevernas utveckling mot skolans mål

Åsa Ericson Jenny Lind

Sektorchef Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-12
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Ärendet

Utbildningsnämnden har, i Verksamhetsplan med budget 2022, under målet Hälsa och
välbefinnande valt att följa upp barn- och elevhälsans främjande och förebyggande arbete.

Elevhälsans uppdrag

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande
och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsa ska finnas för elever i:

· Förskoleklassen

· grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan

· gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Huvudmannen får anordna elevhälsa för elever inom kommunal vuxenutbildning, men i dessa
skolformer är det inte något krav. Källa: 2 kapitlet skollagen.

I Ale kommun finns elevhälsan i de lagstadgande områdena ovan men barn- och
elevhälsochefen arbetar även mot förskolan och vuxenutbildningen och visst stöd finns även
mot de verksamheterna.

Elevhälsans organisation i Ale kommun

Elevhälsan i Ale kommun är organiserad i en central barn- och elevhälsa som leds av barn-
och elevhälsochefen samt en lokal elevhälsa som leds av respektive rektor.

I den centrala barn- och elevhälsans organisation finns; skolsköterskor, skolkuratorer,
skolpsykologer, samordnare för samtliga professioner men även Gula Villan verksamheter
som leds av biträdande barn- och elevhälsochef. (Gula Villans verksamheter är ett samarbete
med sektor socialtjänst och fokus är problematiskt skolfrånvaro samt elever i behov av stöd i
central särskild undervisningsgrupp).

Den lokala elevhälsan leds av rektor och består av rektors medarbetare som specialpedagog
men även av ovanstående professioner som har barn- och elevhälsochef som ansvarig chef.

Sektorövergripande finns även utvecklingsteam skola, som leds av verksamhetschef
utbildning, som stöttar upp elevhälsofrågor och leder specialpedagogernas och speciallärarnas
professionsnätverk SpeciAlen.

Barn- och elevhälsochef ansvarar för gemensamma stödstrukturer och insatser inom
elevhälsan och leder det sektorövergripande utvecklingsarbetet i samråd med berörda
verksamhetschefer.
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Fokusområden 2022

Barn- och elevhälsans fokusområden under 2022 är:

1. Tvärprofessionell samverkan – Samlad barn- och elevhälsa

Arbetet innebär till exempel:

· En gemensam vision och fokus för den samlade barn- och elevhälsan

· Tydlig formulering av professionernas uppdrag

· Skapandet av nätverk som bygger på tydliga roller, ansvar och förväntningar

· En kommungemensam struktur för det lokala barn- och elevhälsoarbetet

2. Barn- och elevhälsa som stöder elevernas utveckling mot skolans mål

Arbetet innebär till exempel:

· Att centrala barn- och elevhälsan samt utvecklingsteam skola bidrar med professionell
kompetens i alla delar av verksamheten

· Utvecklingsarbete gällande ledning och stimulans, extra anpassningar, särskilt stöd

· Fortsatt utveckling gällande närvaroarbete

· Stöd gällande förebyggande och åtgärdande arbete angående kränkningar

· Fortsatt utvecklingsarbete gällande mottagande i grund- och gymnasiesärskola
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