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Sektor service
Diarienummer:SERN.2021.39
Datum: 2021-09-24
Verksamhetschef Tony Jönsson
Servicenämnden

Lokalbehov sektor service 2023-2032
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att anta sektorns lokalbehov 2023-2032.
Sammanfattning
Kommunen reviderar årligen lokalförsörjningsplanen där det samlade framtida behovet av
lokaler och bostäder för den kommande tioårsperioden beskrivs. Med hjälp av planen startas
projekt och bedömning kan göras av det framtida behovet av resurser för att lösa
lokalbehoven. Lokalförsörjningsplanen utgör därmed också ett underlag för
investeringsbudget och investeringsplan. Respektive nämnd beslutar om sina behov som
sedan sammanställs i ett samlat dokument av Sektor service för vidare behandling och
prioritering av behov i förvaltningsledning, kommunstyrelse och kommunfullmäktige i
enlighet med lokalförsörjningsprocessen.
Tjänstepersoner inom sektor service flyttade till Järnkontoret i Nödinge under våren 2019.
Sedan 2020-10-01 tillhör även kommunens IT-enhet servicenämnden men då enheten har en
bra och fungerande placering och på grund av platsbrist på Järnkontoret stannar enheten kvar
i sina lokaler i Alafors kommunhus. Övrig personal har sin placering på sitt arbetsställe eller
områdeskontor på olika platser i kommunen.
Den övergripande bedömningen är att sektorn som helhet har balans mellan tillgång och
behov av lokaler men med mindre avvikelser enligt bilagd behovsbedömning.
I takt med att kommunen växer och får fler elever, omsorgsboende och personal ökar
lokalbeståndet i yta men även genom ett ökat kapacitetsutnyttjande av befintlig lokalyta.
Viktigt är därför att bevaka och löpande analysera kapaciteten på serviceverksamheternas
lokaler, exempelvis kapaciteten på befintliga tillagningskök, matsalar och personalutrymmen.

Rickard Tassini

Tony Jönsson

Sektorchef

Verksamhetschef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-24
Behovsanalys lokaler sektor service 2023-2032
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Lokalförsörjningsenheten
För kännedom:

Ärendet
Årlig revidering av sektorns lokalbehov över 10 år
Ekonomisk bedömning
Hanteras i kommunens övergripande lokalförsörjningsprocess
Invånarperspektiv
Hanteras i kommunens övergripande lokalförsörjningsprocess
Hållbarhetsperspektivet
Hanteras i kommunens övergripande lokalförsörjningsprocess
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Hanteras i kommunens övergripande lokalförsörjningsprocess
Remissyttrande
Ej aktuellt i detta ärende
Beslutets genomförande
Sammanställs i en kommunövergripande lokalförsörjningsplan som antas av
kommunfullmäktige
Förvaltningens bedömning
Se sammanfattning och beslutsunderlag
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Ale kommun
Ale kommuns vision ”Ale lätt att leva” innebär bland annat att i Ale är det nära till skola, arbete
och sköna naturupplevelser. Tillsammans ska kommunen förenkla människors vardag.
Lokalplaneringsarbetet stödjer visionen och verkar för ändamålsenliga verksamhetslokaler som
bidrar till hög produktivitet samt är tillgängliga och attraktiva. Kommunens lokaler ska användas
effektivt och miljöpåverkan ska vara låg.
Behovet av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse
behovet av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för
outnyttjade lokaler.
Tillväxten i Ale kommun ställer krav på en långsiktig planering för att behålla och hållbart
utveckla kommunal service för bland annat äldreboende, bostäder med särskild service, förskolor,
skolor, kultur och föreningsliv. God framförhållning behövs för att kunna finansiera, utveckla och
leverera lokaler till invånare och medarbetare samt möta krav på förändrad service i rätt tid……

Strategier för lokalförsörjning
Kommunfullmäktige antog 2017 (Dnr KS.2017.181) mål och strategier för lokalförsörjning i Ale
kommun. I denna framförs bland annat flexibla lösningar för att möta demografiska variationer,
kommunens nybyggda lokaler ska ha minst två möjliga användningsområden, tidig planering med
detaljplan och projektering för att möta förväntad exploateringstakt i kommunen, avveckling av
lokaler som på sikt är för dyra att renovera och driva liksom ett långsiktigt perspektiv på
hållbarhet när ställning tas till om en lokal ska renoveras eller om nybyggnad är ett bättre
alternativ.

Lokalförsörjningsplan Ale kommun
Ale kommuns lokalförsörjningsplan 2023–2032 (LFP) redogör för kommunens lokalbehov
och anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en tioårsperiod. Planen
visar vilka behov som ingår i den långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av
kommunfullmäktige.
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Servicenämnden
Då servicenämnden ansvarar för Ale kommuns totala lokalförsörjning är det viktigt att notera att
denna behovsanalys för lokaler 2023-2032 enbart avser servicenämndens egna behov av lokaler
för att utföra sitt uppdrag.

Behovsanalys
Behovsanalysen är det första steget i kommunens process för framtagandet av
lokalförsörjningsplanen. Behovsanalysen utgör ett underlag till kommunens lokalförsörjningsplan
(LFP). I LFP görs ingen prioritering bland sektorernas redovisade behov, denna görs i ett senare
skede av beredningsgrupp lokaler och beslutas av kommunens lokalstyrgrupp (vilken utgörs av
förvaltningsledning). Prioriteringen går på remiss till respektive nämnd. Prioriteringen ligger också
till grund för investeringsbudget som beslutas av kommunfullmäktige. Investeringsbudgeten utgör
beställning till verksamhet fastighet och IT.

Samlad bedömning Servicenämnden
Tjänstepersoner inom sektor service flyttade till Järnkontoret i Nödinge under våren 2019. Sedan
2020-10-01 tillhör även kommunens IT-enhet servicenämnden men då enheten har en bra och
fungerande placering och på grund av platsbrist på Järnkontoret stannar enheten kvar i sina
lokaler i Alafors kommunhus. Övrig personal har sin placering på sitt arbetsställe eller
områdeskontor på olika platser i kommunen.
Den övergripande bedömningen är att sektorn som helhet har balans mellan tillgång och behov av
lokaler men med mindre avvikelser enligt nedanstående behovsbedömning.
I takt med att kommunen växer och får fler elever, omsorgsboende och personal ökar
lokalbeståndet i yta men även genom ett ökat kapacitetsutnyttjande av befintlig lokalyta. Viktigt är
därför att bevaka och löpande analysera kapaciteten på serviceverksamheternas lokaler,
exempelvis kapaciteten på befintliga tillagningskök, matsalar och personalutrymmen.

Behovsbedömning
Beskrivning av respektive verksamhet, framtida behov samt plan för genomförande och
konsekvenser
Verksamhet
Kost

Behov
Förrådsutrymme

Färdigställande
Omgående

Lokalisering
Nödinge

Fastighet

Driftsförråd/områdeskontor

Omgående

Nödinge

Kommentar
Kan eventuellt lösas
tillsammans med nedanstående
behov
Gemensamt med driftsenheter
inom samhällsbyggnadsnämnden
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Sektor service
Diarienummer:SERN.2021.41
Datum: 2021-09-24
Verksamhetschef Tony Jönsson
Servicenämnden

Lokalförsörjningsplan 2023-2032
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Lokalförsörjningsplan
2023-2032 Ale kommun.
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge servicenämnden i uppdrag att
utreda, presentera och genomföra lösningar för lokalbehoven tillsammans med
verksamheterna utifrån det beslut kommunfullmäktige fattar angående investeringsbudget.
Sammanfattning
Ale kommuns lokalförsörjningsplan (LFP) 2023-2032 redogör för kommunens lokalbehov
och anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en tioårsperiod. Planen
visar invånare, förtroendevalda, kommunala verksamheter, fastighetsbolag och exploatörer
vilka behov som ingår i den långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av
kommunfullmäktige.
Behovet av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse
behovet av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för
outnyttjade lokaler. För att underlätta planeringen lyfter lokalförsörjningsplanen, utöver
lokalbehov, även strategiska behov, funktioner som måste finnas för en hållbar planering och
hållbara lokaler.
Tillväxten i Ale kommun ställer krav på långsiktig planering för att behålla och hållbart
utveckla kommunal service för bland annat äldreboende, bostäder med särskild service,
förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God framförhållning behövs för att kunna
finansiera, utveckla och leverera lokaler till invånare och medarbetare samt möta krav på
förändrad service i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad.
Ale kommuns vision är, Ale - Lätt att leva. Tillsammans skall kommunen förenkla
människors vardag och lokalplaneringsarbetet stödjer visionen och verkar för ändamålsenliga
verksamhetslokaler vilka bidrar till hög produktivitet samt tillgänglighet och attraktivitet.
Kommunens lokaler skall användas effektivt och miljöpåverkan ska vara låg.
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Lokalförsörjningsplanen revideras årligen inför investeringsbudgeten. Beredningsgrupp
lokaler, där samtliga sektorer finns representerade, följer upp projektens status under året.
Bevakning av beslutade lokalprojekt ska löpande stämmas av mot verksamheter och
befolkningsprognos. Projekt kan komma att revideras och flyttas mellan åren om
förutsättningarna förändras.
Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt beslutsunderlag till investeringsbeslut och samtliga
lokalbehov som sektorerna angett i sina behovsanalyser redovisas och skall ses som
prioriterade. Om processen för investeringsbudget visar att det inte finns ekonomiskt
utrymme för samtliga investeringar som anges i lokalförsörjningsplanen förmedlas vilket
investeringsutrymme som finns och först därefter arbetas en prioriteringslista fram av
beredningsgruppen och listan ska även innehålla konsekvensanalyser för de behov som flyttas
fram i tiden
Antagen lokalförsörjningsplan utgör ett uppdrag från kommunfullmäktige till servicenämnden att
utreda, presentera och genomföra lösningar för lokalbehoven i samverkan med verksamheterna.

Tony Jönsson

Andreas Karlsten

Helena Bokvist

Verksamhetschef
Fastighet och IT

Enhetschef
Lokalförsörjningsenheten

Lokalstrateg

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-24
Lokalförsörjningsplan 2023-2032 Ale kommun
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
Servicenämnden
För kännedom:
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Ärendet
Årlig uppdatering av lokalförsörjningsplan
Ekonomisk bedömning
Redovisas vid senare tillfälle.
Invånarperspektiv
Beaktas i kommande förstudier och genomförandefaser.
Hållbarhetsperspektivet
Beaktas i kommande förstudier och genomförandefaser.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Beaktas i kommande förstudier och genomförandefaser.
Remissyttrande
Behovsanalyser har beslutats av respektive nämnd.
Beslutets genomförande
Antagen lokalförsörjningsplan utgör ett uppdrag från kommunfullmäktige till servicenämnden att
utreda, presentera och genomföra lösningar för lokalbehoven i samverkan med verksamheterna.

Förvaltningens bedömning
Sektor service bedömning är att samtliga lokalbehov är korrekt sammanställda och att utkast
till lokalförörjningsplan granskats av berörda tjänstepersoner och föreslår servicenämnden att
besluta enligt förslag till beslut.
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Lokalförsörjningsplan för Ale kommun 2023-2032 har tagits fram av lokalförsörjningsenheten i
samverkan med beredningsgrupp lokaler. Arbetet har letts av lokalstrateg Helena Bokvist i
samarbete med medarbetare från övriga sektorer.
Underlag för lokalförsörjningsplanen är:
KF Verksamhetsplan med budget 2021. Ale kommun
Planerat bostadsbyggande Ale kommun 2021-2025, 2021-02-22
Befolkningsprognos 2021-2032, Ale kommun, Dnr SBN.2021.249
Behovsanalys för lokaler 2023-2032, Kultur- och fritidsnämnden, Dnr KFN.2021.34
Tjänsteutlåtande Lokalbehovsanalys inför 2022, Dnr.2021.307
Behovsanalys gällande lokaler 2023 samhällsbyggnadsnämnden, Dnr SBN.2021.249
Behovsanalys lokaler Servicenämnden 2023-2032, Dnr SERN.2021.39
Behovsanalys för lokaler och bostäder 2023-2032 socialnämnden, Dnr S.N.2021.73
Behovsanalys för lokaler 2023-2032 utbildningsnämnden, Dnr UBN.2021.204

Samtliga foton är hämtade från Ale kommuns bildbank om inte annat anges.
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1 Lokalförsörjningsplan Ale kommun
Ale kommuns lokalförsörjningsplan 2023-2032 (LFP) redogör för kommunens lokalbehov och
anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en tioårsperiod. Planen visar vilka
behov som ingår i den långsiktiga planeringen. Lokalförsörjningsplanen beslutas av
kommunfullmäktige (KF).
Behovet av lokaler varierar över tid. Lokalplaneringsarbetet innebär att aktivt försöka förutse
behovet av lokaler, anpassa lokalbeståndet till förväntat behov och undvika kostnader för
outnyttjade lokaler.
Tillväxten i Ale kommun ställer krav på en långsiktig planering för att behålla och hållbart
utveckla kommunal service för bland annat äldreboende, bostäder med särskild service,
förskolor, skolor, kultur och föreningsliv. God framförhållning behövs för att kunna finansiera,
utveckla och leverera lokaler till invånare och medarbetare samt möta krav på förändrad service i
rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad.
Samtliga lokalbehov för sektor kultur och fritid (KoF), kommunstyrelsen (KS), samhällsbyggnad
(SB,) service (S), socialtjänst (ST) samt utbildning (U), redovisas i lokalförsörjningsplanen.
Ale kommuns vision Lätt att leva innebär bland annat att i Ale är det nära till skola, arbete och
sköna naturupplevelser. Tillsammans ska kommunen förenkla människors vardag.
Lokalplaneringsarbetet stödjer visionen och verkar för ändamålsenliga verksamhetslokaler vilka
bidrar till hög produktivitet samt är tillgängliga och attraktiva. Kommunens lokaler ska användas
effektivt och miljöpåverkan ska vara låg.

Kommunfullmäktige antog 2017 (Dnr KS.2017.181) mål och strategier för lokalförsörjning i Ale
kommun. I denna framförs bland annat flexibla lösningar för att möta demografiska variationer,
kommunens nybyggda lokaler ska ha minst två möjliga användningsområden, tidig planering med
detaljplan och projektering för att möta förväntad exploateringstakt i kommunen, avveckling av
lokaler som på sikt är för dyra att renovera och driva liksom ett långsiktigt perspektiv på
hållbarhet när ställning tas till om en lokal ska renoveras eller om nybyggnad är ett bättre
alternativ.
1.2 Uppdrag till servicenämnden.
Antagen lokalförsörjningsplan utgör ett uppdrag från kommunfullmäktige till servicenämnden att
utreda, presentera och genomföra lösningar för lokalbehoven i samverkan med verksamheterna.
4

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

Webb
www.ale.se

Ale kommun – Kommunikationsavdelningen – 2019-10-31

1.1 Strategier för lokalförsörjning

1.3 Process för lokalförsörjningsplan
Politiska beslut
Planerat
bostadsbyggande
Befolkningsprognos
Lokalkapacitet

Behovsanalys
per sektor

Beslut i
nämnder

Sammanställning i
beredningsgrupp
för lokaler

Processen för lokalförsörjningsplanen startar med att sektorerna tar fram behovsanalyser för
verksamheterna. Underlag för analyserna är bland annat politiska beslut, framtida behov utifrån
planerat bostadsbyggande, befolkningsprognos och befintlig lokalkapacitet. Behovsanalyserna
används som underlag när beredningsgrupp lokaler sammanställer samtliga verksamheters behov
och påbörjar arbetet med lokalförsörjningsplanen. En sammanställning av samtliga lokalbehov
presenteras under rubrik 8.

Yttrande och
beslut i
lokalstyrgrupp

Beslut i
servicenämnd

Beslut i
Kommunstyrelsen

Beslut i
Kommunfullmäktige

Förvaltningsledningen, lokalstyrgruppen, granskar samtliga lokalbehov utifrån en strategisk och
kommungemensam nivå. Därefter godkänner servicenämnden lokalförsörjningsplanen som
skickas vidare till kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Konsekvens- och
rimlighetsanalys

Remissyttrande

Beslut i
servicenämnd

Underlag för
investeringsbudget
till KS och KF

Efter att lokalförsörjningsplanen antagits av kommunfullmäktige återgår den till sektor service
verksamhet fastighet för en strategi-, konsekvens- och rimlighetsanalys (SKOR), av de olika
behoven. Sedan sker en prioritering i beredningsgrupp lokaler och därefter lokalstyrgruppen för
vidare remittering till respektive nämnd. Servicenämnden godkänner prioriteringarna vilka utgör
underlag för den investeringsbudget som beslutas i KS och KF.
Lokalförsörjningsplanen revideras årligen.
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1.4 Koppling till andra dokument
Ale kommuns verksamhetsplan med budget 2021, är det överordnade styrande dokumentet.
I denna pekas följande fokusområden ut:
• Hälsa och välbefinnande
• Kunskap och utbildning
• Sysselsättning, arbete och företagsamhet
• Hållbart samhällsbyggande
• Ett Ale
• En arbetsgivare
Utöver detta finns Mål och strategier för lokalförsörjning i Ale kommun, KF 2017 §104 och
Lokalplaneringsprocess Ale kommun, KF 2017 §103. De två senare ingår i sektor service
utvecklingsuppdrag att se över och arbetet med lokalförsörjningsprocess för Ale kommun har
påbörjats under 2021.

Foto: scandinav_J1x2
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De stödjande dokumenten som har använts som underlag vid framtagandet av
lokalförsörjningsplanen är Planerat bostadsbyggande Ale kommun 2021-2025,
Befolkningsprognos 2021-2032 och Behovsanalyser för lokaler för sektorerna KoF, KS, SB, S,
ST samt U.

2021-09-22

2 Planerat bostadsbyggande
Mark- och exploateringsavdelningen har tagit fram ”Planerat bostadsbyggande Ale kommun
2021-2025” upprättad 2021-02-22. Underlaget ligger till grund för Ale kommuns
befolkningsprognos.
Vid årsskiftet 2020/2021 uppgick Ale kommuns befolkning till 31 868 invånare (enligt uppgift
från SCB). Kommunen har som mål att öka sin befolkning med 1,9-2,4 % per år. För att nå detta
mål krävs det en regelbunden byggnation av nya bostäder.
Planerat bostadsbyggande redovisar en möjlig utbyggnadsvolym om
totalt 1132 bostäder under planeringsperioden 2021-2025. Detta innebär en möjlig utbyggnad om
cirka 225 bostäder per år i snitt om inflyttning sker i utsatt tid.

Planerat bostadsbyggande i antal bostäder för respektive delområde och år. Källa: Planerat bostadsbyggande Ale kommun 2021-2025,
Ale kommun.
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Tabellen nedan redovisar när inflyttning i de planerade bostäderna kan ske. Till småhus räknas
både friliggande villor, parhus och radhus. Siffrorna inkluderar styckebyggnation för respektive
delområde.
Antalet bostäder baseras på en tjänstemannabedömning efter kontakt med exploatörer för
respektive objekt vid början av år 2021 och avstämning med planenheten.

Nedanstående tabell visar att det i kommunen planeras för 3 792 bostäder för tidsperioden 20212032.

Planerat bostadsbyggande per år för Ale kommun, 2021-2032. Källa: Planerat bostadsbyggande Ale kommun 2021-2025, Ale
kommun.

2.1 Bostadsbyggande och befolkningsprognos
Antalet bostäder som ingår i planerat bostadsbyggande är säkrast de närmaste fem åren. Därefter
är det många osäkerheter kring byggande samt konjunkturen, vilket påverkar prognosens
osäkerhet på lång sikt. Inför framtagandet av befolkningsprognosen har planerat bostadsbyggande reviderats. Det är främst för att få ett realistiskt underlag att utgå från. Det är framför
allt antaganden om styckebyggande, tillfälliga bostäder och osäkerhet i de fördjupade översiktsplanerna för Nödinge och Älvängen som påverkar de första fem åren i prognosen. De
prognosförutsättningar som använts visas i nedanstående tabell.

Prognosförutsättning - bostadsbyggande, 2021-2032. Källa: Befolkningsprognos 2021-2032, Ale kommun.

Skillnaden mellan planerat bostadsbyggande och prognosförutsättning för bostadsbyggande är
under perioden 87 bostäder, vilket är högre än föregående års prognos. Årets bostadsprognos
ligger något lägre än tidigare års prognoser i den säkrare prognosperioden. Därefter syns en tydlig
trend att bostadsbyggande ligger förhöjt i jämförelse med tidigare års prognoser, framför allt i den
senare prognosperioden. Innan den globala pandemin bedömde Konjunkturinstitutet att Sverige
befanns i en konjunkturdämpning. Hur pandemin kommer att påverka konjunktur och bostadsbyggande är ännu osäker.
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3 Befolkningsprognos
Ale kommun upprättar varje år en befolkningsprognos. I prognosen används inflyttnings- och
utflyttningsrisker, fruktsamhetstal samt dödsrisker som sammanställs av Statistiska Centralbyrån
(SCB) och bygger på in- och utflyttning samt födelsetal och dödsfall under tidigare år. Utöver det
tillkommer antagande om inflyttning i nyproducerade bostäder. De antaganden som har gjorts
kring inflyttningen i nyproduktion följer rikets utveckling och är nyligen reviderad.
Nybyggnationen i pendlingskommuner i närheten av storstad är i genomsnitt 3.3 personer per
nybyggt småhus och 1.9 per flerbostadshus.

Källa Befolkningsprognos, Ale kommun, 2021-2032.
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Prognosantagande:
• Antal personer som flyttar in i småhus och flerbostadshus följer övriga pendlingskommuner
nära storstad.
• Planerad byggnation inom de närmaste fem åren är mycket trolig att det blir färdigställt.
• Försiktighet kring planerad byggnation och inflyttning efter 2026.
• Alla nyproducerade bostäder fylls under året de blir färdigställda.

Källa: Befolkningsprognos, Ale kommun, 2021-2032.

Skillnaden mellan prognoserna beror framför allt på att inflyttningen har varit större än tidigare
prognoser beräknade och att fler bostäder ligger med i den senare delen av prognosperioden.
Under 2020 har invandringen till Ale helt stannat av, men det inrikes flyttnettot har ökat kraftigt
under pandemiåret. Det är främst flyttar från Göteborg, så trenden som har varit sedan 2012 har
bara blivit förstärkt under året. Men det är ännu tidigt för att dra långt gående slutsatser hur
pandemin påverkar Ale långsiktigt. Ale uppvisar en svag överdödlighet under 2020, men det ser
ut som att det istället blir allt fler personer över 80 år i kommunen.
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4 Lokalbestånd
Totalt disponerar Ale kommuns verksamheter drygt 187 000 kvadratmeter lokalyta varav 73 %
ägs av kommunen. Resterande 27 % hyrs in från externa fastighetsägare. Av de 170 olika objekt
som kommunen bedriver verksamhet i, ägs cirka 40% av externa fastighetsägare.

Verksamhetslokaler per sektor i kvadratmeter
90000
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60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Sektor KoF

Sektor U
Ale kommun

Sektor ST Övriga förvaltningsbyggnader
Extern fastighetsägare

Diagram som visar fördelningen mellan kommunägda lokaler och externt inhyrda i antalet kvadratmeter lokalyta.
Diagrammet baseras på uppgifter från Ale kommuns verksamhet fastighet (2021).

Sektor U hyr cirka 86 500 kvm, fördelade på 55 objekt. Drygt 8% av lokalbeståndet har en extern
fastighetsägare och utgör 15% av sektorns årliga hyreskostnader om drygt 98 miljoner kronor.
Den genomsnittliga hyreskostnaden för internt hyrda lokaler är 1 058 kronor/kvm och år samt
för externt inhyrda lokaler 1 988 kronor/kvm och år.
Sektor ST hyr cirka 42 000 kvm, fördelade på cirka 55 objekt. 88 % av lokalbeståndet har en
extern fastighetsägare och utgör 92% av sektorns årliga hyreskostnader om drygt 65 miljoner
kronor. Den genomsnittliga hyreskostnaden för internt hyrda lokaler är 1 054 kronor/kvm och år
samt för externt inhyrda lokaler 1 624 kronor/kvm och år.
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Sektor KoF hyr drygt 40 000 kvm, fördelade på 25 objekt. 3 % av lokalbeståndet har en extern
fastighetsägare och utgör drygt 4 % av sektorns årliga hyreskostnader om drygt 26 miljoner
kronor. Den genomsnittliga hyreskostnaden för internt hyrda lokaler är 639 kronor/kvm och år
samt för externt inhyrda lokaler 985 kronor/kvm och år.

Övriga förvaltningsbyggnader består av lokaler för sektorerna S, SB och KS som hyr cirka
22 500 kvm. I ytan ingår även drygt 5 000 kvm tomställda lokaler. Cirka 37% av lokalbeståndet
har en extern fastighetsägare och utgör cirka 37% av sektorernas årliga hyreskostnader om drygt
14 miljoner kronor. Den genomsnittliga hyreskostnaden för internt hyrda lokaler är 621
kronor/kvm och år samt för externt inhyrda lokaler 626 kronor/kvm och år.
Ale kommuns totala hyreskostnad för verksamhetslokaler och anläggningar uppgår till 203,5
miljoner kronor 2021. En ökning med 1,5 miljoner jämfört med 2020. Den genomsnittliga
hyreskostnaden för samtliga lokaler i kommunen är 893 kronor/kvm och år för internt hyrda
lokaler och 1 622 kronor/kvm för externt inhyra lokaler.

Hyreskostnader för verksamhetslokaler per sektor i Tkr
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Diagram som visar hyreskostnad och kostnadsfördelning för verksamhetslokaler. Diagrammet baseras på uppgifter från
sektor service verksamhet fastighet (2021).

Foto: Roland Magnusson/Mostphotos
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5 Strategiska behov
Ale kommun behöver uppdatera och i de fall det saknas ta fram styrdokument, arbetsmetoder,
program och utredningar för att få en effektiv och transparent lokalplanering. Vidare även
klargöra hur lokalbehov som uppstår eller förväntas uppstå ska tillgodoses och vilka metoder
som används i planeringen.
5.1 Lokalplaneringsprocess
Lokalplaneringsprocess Ale kommun, antagen av KF 2017, behöver omarbetas utifrån att
servicenämnden har övertagit ansvaret för lokaler. Processen behöver inkludera fler
verksamheter för att samtliga behov ska kunna lyftas fram i lokalförsörjningsplanen.
Omarbetning ingår i sektor service utvecklingsuppdrag och har påbörjats av verksamhet fastighet
under 2021.
5.2 Strategisk och taktisk planering
En taktisk planering behöver göras för att se om enskilda projekt bör tidigareläggas eller om det
finns verksamheter som kan byta lokal för att lösa och genomföra andra behov. Det behövs en
taktisk planering för ett flertal områden i kommunen för att få en långsiktig hållbar utveckling av
lokaler. En långsiktig planering innebär att markinköp kan göras i strategiskt hållbara lägen,
alternativt att servicenämnden förbinder kommunen att köpa eller hyra lokaler av privata
exploatörer.
5.3 Ramprogram
Det behöver finnas ramprogram för hur lokaler för kommunal service ska utformas. Syftet med
programmen är att skapa vägledning för lokalutformning i om-, till- och nybyggnad för att stärka
lokaleffektivitet och likvärdighet. Sektor utbildning har under 2020 tagit fram ramprogram för
förskola och skola som antagits av utbildningsnämnden.

En lokalbank är under uppbyggnad för samtliga verksamhetslokaler, både internt och externt
inhyrda, samt uthyrda och lediga lokaler. Lokalbanken ska bland annat innehålla information om
beläggning, yta och rum, underhållsplan, gränsdragningslista, nuvarande funktion, planlösning
och gällande avtal. Informationen ska användas för att underlätta både den långsiktiga
planeringen och kortsiktiga förändringar samt vara transparent för verksamheterna.
Företaget Pontarius har påbörjat en oberoende statusbedömning av kommunens fastigheter som
kommer att fungera som underlag för verksamhet fastighets underhållsplanering samt som
underlag till lokalplaneringen. Statusbedömningen förväntas vara klar före årsskiftet 2021/2022.
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5.4 Lokalbank

5.5 Kapacitetsutredning
Tillgång och begränsande kapacitet i befintliga lokaler ska utredas. Kapacitetsutredningen ska
bedöma lokalanvändning och kapacitet utifrån tekniska begränsningar och verksamhetens
förutsättningar samt ge en övergripande analys över vad som behöver genomföras för optimering
och förbättring. Arbetet påbörjades under 2020 och kommer att fortgå i takt med att
utredningsarbeten inleds.

Foto: Suriyo Munkaew/Mostphotos
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6 Sektorernas behov
Samtliga strategiska behov och lokalbehov som lagts fram för perioden 2023-2032 redovisas
under rubrik 8. Behoven är dels uppdelade efter ortsspecifika behov, dels behov som inte
behöver en specifik lokalisering.
Lokalförsörjningsplanen har tagit hänsyn till delkommunala och regionala behov vilka påverkar
lokalbehov i Ale kommun. Behoven finansieras inte av Ale kommun, men de bör samordnas
med kommunala verksamheter. Behoven avser lokaler för ambulans, räddningstjänst och
Västtrafik.
Underlaget till lokalförsörjningsplanen är sektorernas behovsanalyser. Utöver verksamhetslokaler
finns det bostäder, utomhusanläggningar och driftdepåer.
6.1 Sektor Kultur och fritid
Kultur- och fritidsverksamheten syftar till att erbjuda aleborna möjlighet till en meningsfull fritid
genom kulturella upplevelser, bildning, fysisk aktivitet samt trygghet och gemenskap genom
socialt engagemang. Verksamheten ska vidare skapa förutsättningar för demokrati, god hälsa och
stärkande av identitet. Verksamheten fyller en viktig funktion för invånarna i Ale kommun
genom att bland annat erbjuda allmänkultur, bibliotek, idrott- och fritidsverksamhet samt
mötesplatser.
Kultur- och fritidsverksamheten ska särskilt anpassas så att barn- och ungdomars behov
tillgodoses, oavsett individuella förutsättningar.
Ändamålsenliga lokaler, väl anpassade för verksamheten, måste finnas för att nämnden ska kunna
fullgöra sitt uppdrag enligt gällande lagar och politiskt antagna mål.

•
•
•
•
•

Fast egendom såsom kommunens idrottsplatser och kulturhistoriska replikor
exempelvis Vikingagårdens långhus
Kultur- och fritidsverksamhet allmänt
Folkbibliotek, nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt
bibliotekslagen
Museiverksamhet
Kulturarv och kulturminnesvård
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Kultur- och fritidsnämnden ansvarar enligt reglementet för:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Kulturskolan
Öppen ungdomsverksamhet och fältverksamhet
Idrotts-, fritid- och kulturanläggningar
Samlingslokaler
Uppgifter enligt spellagen
Konstnärlig utsmyckning och kommunens konstsamling
Fördela samtliga bidrag till föreningar och organisationer (enligt fullmäktiges
fastställda riktlinjer) i samråd med respektive sektor inom vilken
föreningen/organisationen bedriver sin verksamhet
Utdelning av kulturstipendium och ungdomsstipendium
Fatta beslut om tillsyns- och driftavtal med ideell förening avseende kommunal
idrotts-, fritids- eller kulturanläggning

Basverksamheten för Kultur- och fritid är
• Ale fritid, med bland annat föreningsliv, fältverksamhet och lokalplanering
• Öppen ungdomsverksamhet
• Bibliotek
• Allmänkultur/kulturskola
Sektor Kultur- och fritid handlägger årligen ett flertal Ale-förslag (tidigare kallat
medborgarförslag). Om förslagen får en positiv bedömning av nämnden kan detta utmynna i
ytterligare behov av lokaler eller andra etableringar av exempelvis aktivitetsytor.
6.1.1 Ale fritid
I samband med att en ny F-6 skola planeras i Nol/Alafors behöver även kultur- och fritids
verksamhetsområden vägas in. En växande befolkning i kombination med en större skola leder
till ett ökat behov av en ny idrottshall. Idrottshallen bör vara klar när skolan kan tas i bruk.
Under 2019 byttes reningsverket i Skepplanda simhall vilket har lett till en något förbättrad
kapacitet samt en förlängd livslängd på 10–15 år. En förberedande planering för en ny simhall
bör påbörjas senast 2023 eftersom det är en tidskrävande och kostnadsdrivande process. Initialt
är framtida placering av en simhall viktigt att identifiera – detta för att möjliggöra tid för de olika
processer och beslut som föregår själva byggnationen.
Det finns ett behov av anpassade lokaler för kampsport och gymnastik i kommunen.
Föreningarna ser ett ökat antal utövare, ung som gammal, i de verksamheter som bedrivs i
kommunen idag och befintliga lokalerna ger inte utrymme för en expansion av nämnda
verksamheter. Detta bör finnas på plats 2023.
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6.1.2 Kulturverksamhet
Ombyggnaden av Ale kulturrum och Da Vinciskolan är genomförd. Ombyggnaden har skett med
grundskolans behov som utgångspunkt varpå kulturskolans lokalbehov inte i nödvändig grad
tagits i beaktande.
Kulturskolan saknar fortfarande ljudanpassade förberedelserum för instrumentlärarna där de kan
förbereda sina lektioner och kurser samt sköta administration. Anpassade lokaler för
teaterundervisning saknas i dagsläget.
Med anledning av kommunens prognostiserade tillväxt är det ytterst viktigt att
kulturverksamheten deltar i nyprojekteringar. Ale kommun är också i stort behov av en
utställningshall, inte minst som ett led i att skapa levande mötesplatser med olika kulturyttringar i
fokus.
6.1.3 Bibliotek
Lokalerna för huvudbiblioteket i Ale Kulturrum är inte optimala för ett modernt och
framåtsiktande bibliotek. När biblioteket byggdes 1995 var helhetstanken kring ett gymnasium
med kulturprofil och kulturhustanken bärande. Den situationen har förändrats sedan det i stället
blev en högstadieskola. Den digitala utvecklingen har också i grunden förändrat
biblioteksverksamheten, med ett stort utbud av e-tjänster och hög grad av automatisering.
Om biblioteket integrerades i ett nytt kommunhus skulle dagens behov kunna tänkas in från
början.
Älvängens meröppna bibliotek finns idag i Resecentrum i Älvängen. Lokalen tillhör Västtrafik
och avtalet gäller till 2023-11-30. Redan idag är bibliotekets yta (180 kvm) för liten för
lokalsamhällets behov. Användningen av biblioteket i Älvängen visar på ökning för såväl utlåning
som besök och med det planerade bostadsbyggandet i orten blir behovet av en större lokal än
mer tydligt.
6.1.4 Öppen ungdomsverksamhet
Elevantalet i kommunens högstadieskolor har ökat markant de senaste åren och beräknas öka
ännu mer de närmaste åren. Ytan som tidigare funnits till den öppna ungdomsverksamheten inne
i skolorna har krympt i samma takt som elevantalet ökat. Detta påverkar lokalernas funktionalitet
vad avser den öppna ungdomsverksamheten.
Verksamheten flyttade under 2020 ut ur Aroseniusskolan och har i stället flyttat in i den tillfälliga
lokal som finns vid Älvängens Resecentrum, La Plaza. Lokalen har med en liten ekonomisk insats
anpassats för verksamheten. Dock är upplåtelsen av La Plaza tillfällig. Vid rivning av fastigheten
står den öppna ungdomsverksamheten utan permanent lokal i Älvängen.
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Även i Bohus finns den öppna ungdomsverksamheten inne i skolans lokaler. En ersättningslokal
i Bohus är inte identifierad vilket gör det svårt att flytta ut ur skolan på samma sätt som i
Älvängen med bibehållen verksamhet.
Ombyggnationen av Ale Kulturrum och den nya kulturflygeln tillfredsställer behoven och ger
verksamheten tillgång till musikstudio, kombisal, kreativ verkstad, kök och grupprum.
Uppdraget har under 2021 förändrats för verksamheten och ska bland annat vara mobil. Får
verksamheten en central punkt med rätt förutsättningar i form av egna lokaler vars funktion
bygger på verksamhetens behov, ett Ungdomens Hus i Ale, minskar behovet av egna lokaler i
andra delar av kommunen.
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6.2 Sektor kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens stödfunktioner omfattar ekonomi, HR, kommunikation, kansli och säkerhet
samt strategi och uppföljning.
Sektor kommunstyrelsen har under innevarande år företrädesvis arbetat på distans och sektorns
lokaler har därför inte nyttjats på samma sätt som tidigare år. Det finns en viss osäkerhet kring
hur arbetsplatsernas utformning bör utvecklas för att i mesta möjliga mån möta behoven av
flexibla lokaler som kan omhänderta distansarbetande och kontorsarbetande samt lokaler som vid
behov kan avgränsas för att exempelvis minska risken för smittspridning vid en pandemi.
Under pandemin utvecklade kommunstyrelsen ett beredskapslager för skyddsmaterial med
ambitionen att kunna säkra materialtillgång vid extraordinär händelse. Beredskapslagret är en
tillfälligt hyrd lagerlokal av en extern aktör på Ale torg som både genererar en relativt sett hög
hyra men som också medför en risk för uppsägning med tanke på torgets förestående utveckling.
Utöver ett beredskapslager, har kommunstyrelsen inget behov som i dagsläget eller i nära framtid
inte går att hantera inom befintligt lokalbestånd.
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Det nya kommunhuset i Nödinge förväntas fylla kommunstyrelsens framtida behov. En
etablering av nytt kommunhus möjliggör omtag avseende samordnad och tillgänglig verksamhet,
nya arbetsformer i moderna och tekniskt utrustade arbetsutrymmen, inomkommunal samverkan
och effektivisering, arbetsmiljö och rekryteringsmöjligheter i kollektivtrafiknära lokalisering.
Vidare finns behov i ett nytt kommunhus av bättre sammanträdeslokaler som exempelvis kan
omhänderta behoven av att kunna ha två nämnders sammanträden igång vid samma tidpunkt
men också lokaler som kan vara tillgängliga vid dygnets alla timmar och vid olika behov.
Dessutom finns framtida behov i ett nytt kommunhus av arkiv- och närarkiv.

2021-09-22

6.3 Sektor samhällsbyggnad
Sektor samhällsbyggnad handlägger samhällsbyggnadsfrågor såsom fysiskt planering, bygglov,
geografisk information, mark, natur/miljövård, kommun- och verksamhetsutveckling. I
uppdraget ingår att arbeta med såväl långsiktiga strategiska frågor som med löpande
verksamhetsfrågor och frågor kopplade till kommunens ägande av mark. Sektorn fullgör även
myndighetsutövning främst enligt Plan- och bygglagen samt Miljöbalken och Livsmedelslagen.
Sektorn redovisar ett behov av utökat antal kontorsplatser inom samtliga enheter men säger
samtidigt att behovet utgår ifrån hur sektorn traditionellt har arbetat med kontorsbemanning, det
vill säga att medarbetare till större del arbetar på kontoren. Behoven kan därför komma att
förändras beroende på nya riktlinjer i frågan.

Foto: Josefine Engström/Scandinav
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Gata/parkenheten samt VA-drift har behov av ett driftskontor som behöver vara lokaliserat i
Nödinge centrum. Det finns också behov av två satellitkontor varav ett i den södra delen och ett i
den norra delen av kommunen.

2021-09-22

6.4 Sektor service
Sektor service ansvarar för förvaltning av egendom, lokalförsörjning, IT-verksamhet, internpost
samt övrig intern service såsom lokalvård, kostverksamhet, vaktmästeri samt tillhandahållande av
fordon.
Tjänstepersoner inom sektor service flyttade till Järnkontoret i Nödinge under våren 2019. Sedan
2020-10-01 tillhör även kommunens IT-enhet servicenämnden men då enheten har en bra och
fungerande placering och på grund av platsbrist på Järnkontoret stannar enheten kvar i sina
lokaler i Alafors kommunhus. Övrig personal har sin placering på sitt arbetsställe eller
områdeskontor på olika platser i kommunen.
Den övergripande bedömningen är att sektorn som helhet har balans mellan tillgång och behov
av lokaler men med mindre avvikelser enligt nedanstående behovsbedömning.
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I takt med att kommunen växer och får fler barn och ungdomar, omsorgsboende och personal
ökar lokalbeståndet i yta men även genom ett ökat kapacitetsutnyttjande av befintlig lokalyta.
Viktigt är därför att bevaka och löpande analysera kapaciteten på serviceverksamheternas lokaler,
exempelvis kapaciteten på befintliga tillagningskök, matsalar och personalutrymmen.

2021-09-22

6.5 Sektor socialtjänst
Socialnämnden ansvarar för verksamhetsområdena funktionsstöd, särskilda boenden, hälso- och
sjukvård, ordinärt boende samt individ- och familjeomsorg. I nämndens ansvar ingår också
kommunens tillsyn och tillståndsverksamhet enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande
produkter, kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen samt flyktingmottagande.
I lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (1§) anges att varje kommun ska planera
bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder
och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning genomförs.
Socialnämnden har det grundläggande ansvaret för att människor med särskilda behov får bra
bostäder, anpassade efter deras behov Ansvaret är förtydligat i Socialtjänstlagen (SoL) och i Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Utöver ansvaret för bostäder ansvarar nämnden för en mängd verksamhet som behöver
ändamålsenliga lokaler för att kunna tillgodose medborgarnas behov på bästa sätt och för att
tillförsäkra medarbetare en god arbetsmiljö. Till största del är de lokaler som socialnämnden
nyttjar för sina verksamheter externt ägda lokaler. Rikshem AB är den största fastighetsägaren,
men även Alebyggen AB, Fastighets AB Balder samt Svenska Stenhus äger några av nämndens
verksamhetslokaler och boenden. Nämnden är även beroende av tillgången på framför allt
hyresrätter i kommunen för exempelvis sociala kontrakt, flyktingfamiljer och äldre som behöver
ett mer tillgängligt boende.

Särskilt boende är en boendeform för den som har stora behov av omvårdnad och som inte
längre kan bo kvar i sin vanliga bostad trots omfattande hjälp eller där behoven inte kan
tillgodoses på annat sätt. Det finns tre former av särskilda boenden i Ale kommun:
• Demensboende som är till för personer med demenssjukdom
• Somatiskt boende som är till för personer med kroppslig sjukdom eller fysisk
funktionsvariation
• Psykogeriatrisk boende som är till för personer med psykisk sjukdom med komplicerad
behovsbild och i senare delen av livet
I särskilt boende ges tillsyn och omvårdnad dygnet runt. Den boende står själv för hyreskontrakt,
betalar hyra samt har en egen hemförsäkring. Dessutom betalar den boende en avgift för kost
och omvårdnad.
I kommunen finns idag fem särskilda boenden:
• Fridhem, Surte, 30 bostäder
• Backavik, Nödinge, 40 bostäder
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6.5.1 Särskilt boende för äldre

•
•
•

Björkliden, Alafors, 32 bostäder
Klockareängen, Skepplanda, 48 bostäder
Ale Seniorcentrum, Älvängen 50 bostäder varav cirka 25 används för korttidsvistelse

Av de sammantaget 200 bostäderna inom Ales särskilda boenden är 18 idag stängda och 10 säljs
till annan kommun. Det innebär att 178 bostäder är i drift.
Ale har en relativt ung befolkning men antalet äldre kommer att öka framgent. Under de
närmaste åren är det framför allt den äldre gruppen, 80+ år, som ökar. Den yngre pensionärsgruppen, 65-79 år, förväntas minska de närmaste åren för att sedan öka igen. Då Ale har en
förhållandevis stor andel yngre äldre som har beslut om särskilt boende är det viktigt att följa
utvecklingen av båda åldersgrupperna.

Utveckling för olika åldersgrupper. Befolkningsprognos 2021-2032, Ale kommun.

Tillgången till lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet har betydelse för hur behovet av
särskilt boende utvecklas. I dagsläget bedömer dock förvaltningen att tillgången till lägenheter
och platser inom särskilt boende täcker behovet för åren fram till 2024.
I kommunens södra delar, söder om Nödinge, finns idag endast ett särskilt boende, Fridhem,
med totalt 30 platser. Fridhem är i behov av renovering, samtidigt som marken inte är
exploateringsbar och därmed finns behov att både ersätta och utöka. Planeringsarbetet för ett
nytt särskilt boende i de södra kommundelarna har påbörjats hösten 2021 av
lokalförsörjningsenheten.
6.5.2 Bostad med särskild service för personer med funktionsvariation
Det finns två former av bostad med särskild service för personer med funktionsvariation;
gruppbostad och servicebostad. Utöver dessa boendeformer finns en insats inom LSS som
benämns annan särskilt anpassad bostad.
Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Syftet
23

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

Webb
www.ale.se

med gruppboendet är att vuxna personer med funktionsvariation som inte klarar eget boende
eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett
eget hem. Gruppbostaden består av ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.
Servicebostad är ett boendealternativ för personer som har stort behov av närhet till personal
men till viss del klarar ett enskilt boende. En servicebostad består av ett antal lägenheter som har
tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den
enskildes behov och ligger samlade i samma hus eller kringliggande hus. Där det finns flera
servicebostäder ska det också finnas gemensamma utrymmen för service och gemenskap. I en
servicebostad kan det bo fler personer än i en gruppbostad.
I kommunen finns idag följande gruppboenden:
• Skepplandavägen hus 1, Skepplanda, 6 platser*
• Skepplandavägen hus 2, Skepplanda, 6 platser*
Krokstorp hus 1, Älvängen, 5 platser
• Krokstorp hus 2, Älvängen, 5 platser + 1 i enskilt boende
• Björklövsvägen, Älvängen, 6 platser
• Klöverstigen, Nödinge, 6 platser
• Byvägen, Nol, 4 platser barnboende, varav 1 plats såld
*nytt boende med inflyttning i september 2021
Dessutom finns dessa servicebostäder:
• Fyrklövergatan, Nödinge, 11 platser (varav 6 i satellitlägenheter)
• Klockarevägen, Nödinge, 13 platser (varav 2 sambo)
• Kontakten, Älvängen, 10 platser
• Surtehöjd, Surte, 8 platser
• Änggatan i Älvängen, vån 2, 11 platser
Särskilt boende för personer med funktionsvariation enligt SoL:
• Änggatan, vån 1, 8 platser varav 1 korttid + Skepplandavillan, 2 platser
Sammantaget ser verksamheten ett behov av 89 nya boendeplatser/lägenheter de kommande 10
åren. Under förutsättning att planerade boenden i Surte, Nol och Älvängen färdigställs enligt
plan, så minskar detta antal med 44 platser och det återstående behovet blir således 45 platser.
Dessa platser ser verksamheten ett behov av först under den senare delen av analysperioden,
alltså från 2028 och framåt.
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LSS Skepplanda togs i bruk september 2021. Fotograf:

6.5.3 Daglig verksamhet för personer med funktionsvariation
Insatsen daglig verksamhet är en av LSS-lagens tio insatser och riktar sig till personer som
omfattas av personkrets 1 och 2 enligt 1§ LSS, är 18-67 år och som inte redan arbetar eller
studerar. Syftet med LSS är att personer med omfattande funktionsvariationer ska kunna leva
som andra och tillsammans med andra, detta gäller inte minst inom området arbete och
sysselsättning. De målgrupper som medför ett lokalbehov är gravt kognitivt funktionsnedsatta,
med omfattande fysisk funktionsvariation, personer med grav autism och personer med
förvärvad hjärnskada. Idag finns denna verksamhet på Vikadamm, Ale seniorcentrum,
Industrigruppen och på Gården Krokstorp. Framtida behov beräknas till ytterligare 30 platser
inom 5 år och ytterligare 30 platser år 6-10.
6.5.4 Korttidsvistelse och korttidstillsyn
På korttidsverksamheten inom Ale kommun finns det möjlighet för barn och ungdomar med
funktionsvariation att få beslut om korttidstillsyn och korttidsvistelse verkställd. Insatsen kan
erbjudas både som social träning och miljöombyte eller som avlastning för anhöriga. Syftet med
vistelsen är att barnen/ungdomarna ska ges möjlighet till socialt umgänge samt att familjen ska
ges avlastning. Korttidsverksamheten finns på Korttidshemmet i Nödinge samt på
Korttidshemmet i Älvängen. Verksamheten ser ett behov av ytterligare 20 platser de kommande
10 åren.
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6.5.5 Träffpunkt och boendestöd
Treklöverns träffpunkt för Alebor med psykisk ohälsa har idag lokaler i Nol. Lokalen upplevs av
många svår att ta sig till. För att öka tillgängligheten till verksamheten skulle en lokalisering i
Älvängen eller Nödinge vara bättre. Träffpunkten har också under våren 2021 utökat sin
verksamhet till att även verkställa beslut om daglig sysselsättning enligt socialtjänstlagen, SoL.
Dessa beslut verkställs i dagsläget av daglig verksamhet inom LSS-verksamheten. Denna
förändring gör att lokalen storleksmässigt inte kommer räcka till.
Boendestödet har idag en lokal på Ale Seniorcentrum i Älvängen. Personalantalet har, från det att
man flyttade in i nuvarande lokal, utökats och väntas öka ytterligare de kommande åren.
Dessa verksamheter skulle med fördel kunna samlokaliseras, då samverkan mellan
verksamheterna är stor.
6.5.6 IFO – individ- och familjeomsorg
Inom IFO möter verksamheten behov av bostäder för olika målgrupper; ensamkommande barn
som uppnått ålder 18 till 21 år, vuxna nyanlända som anvisas kommunen enligt bosättningslagen,
personer som av olika anledningar är i behov av akut skydd och/eller jourboende (till exempel på
grund av våld i nära relation), bostadslösa som är i behov av akutboende (så kallat tak över
huvudet) samt personer som av olika anledningar så som exempelvis missbruk, har behov av
nämndens stöd för att kunna återgå till eget boende från bostadslöshet.
Idag disponerar IFO jourlägenheter, referenslägenheter, lägenheter för sociala kontrakt och ser ett
framtida behov enligt följande:
• Lägenheter för utslussning av ensamkommande som uppnår myndighetsålder, 5 lägenheter
/ år de närmaste 5 åren
• Lägenheter för familjer (anknytningsinvandring), 5 stora lägenheter / år de närmaste 5 åren
• Lägenheter för ensamhushåll, vuxna nyanlända, 10 små lägenheter / år de närmaste 5 åren
• Bostad 1, 3-5 lägenheter /år de närmaste 5 åren
• Jourboende, 3 lägenheter /år de närmaste 5 åren
• Referenslägenhet, 3 lägenheter /år de närmaste 5 åren
6.5.7 Verksamhetslokaler
I IFO-kontoret på Södra Klöverstigen 1 i Nödinge finns kontorsplatser, mötesrum, samtalsrum
och personalutrymmen. Kontoret har under många år varit trångbott och dåligt anpassat utifrån
verksamhetens behov och krav på arbetsmiljö. Lokalbehovet för IFO-kontoret är i nuläget löst
genom kompletteringen med två nya kontorslokaler som genomförts under 2021. Detta är dock
inte en långsiktigt hållbar lösning, utan en temporär åtgärd som utgår från att behovet framgent
tillgodoses i och med det planerade nya kommunhuset.
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6.5.8 Ordinärt boende, hemtjänstens personal
Antal personer med hemtjänst har ökat de senaste åren och fortsätter att öka, även om prognoser
visar på en svagare ökning de kommande åren. Samtidigt bor de äldre kvar längre innan de flyttar
till särskilt boende och har därmed ett ökat behov. En kontinuerlig översyn behövs årligen för att
säkerställa att verksamhetslokaler är anpassade efter behoven i Ale hemtjänst.
I nuläget finns inget akut behov av nya lokaler för hemtjänsten, men för att undvika att framtida
behov blir lösta genom bristfälliga lokaler behöver utvecklingen följas noggrant så planeringen
för nya/utökade lokaler görs i tid för att möta behovet.

Foto: scandinav_y6ov
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6.6 Sektor utbildning
Utbildning är en av de viktigaste grundpelarna för att bygga ett demokratiskt samhälle. Förskola
och skola ska ge barn och elever förutsättningar att utveckla förmågor, kunskaper och färdigheter
och i samarbete med hemmen främja den harmoniska utvecklingen till ansvarskännande
samhällsmedlemmar.
Utbildningsnämndens verksamhet regleras bland annat av skollagen, läroplaner och Skolverkets
författningssamling. Nämnden ansvarar för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

förskola
pedagogisk omsorg
fritidshem
förskoleklass
grundskola
grundsärskola
gymnasieskola
gymnasiesärskola
kommunal vuxenutbildning med uppdragsutbildning och påbyggnadsutbildning
särskild utbildning för vuxna
utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Centralt organiserade enheter som stödjer alla basverksamheter är:
enheten för flerspråkighet
barn- och elevhälsa
utveckling
administration och ledningskontor

Utbildningsnämnden behöver ändamålsenliga lokaler, väl anpassade för verksamheten, för att
kunna fullgöra sitt uppdrag utifrån gällande lagar och politiskt antagna mål. För att kunna ta det
lagstadgade kommunala ansvaret och möta ett ökat behov av förskole- och elevplatser behöver
kapaciteten för förskolor och skolor öka.
6.6.1 Förskola
Ale kommun har 25 förskolor år 2022 (kända uppgifter 2021) samt pedagogisk omsorg i
Älvängen och Skepplanda. Inom verksamheten finns också en familjecentral med öppen förskola.
Fristående förskolor i kommunen är Paradiset, Noas ark, Alkotten, Kristallen och Barnkullen.
Fristående pedagogisk omsorg i Bohus är Ekolek.
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•
•
•
•

I Ale kommun finns det 2 201 platser tillsammans för kommunala förskolor, pedagogisk omsorg
och fristående förskolor. Historisk är det fler barn placerade på förskolorna på våren än på
hösten. 2020-11-01 var det 1 894 barn placerade i barnomsorg i Ale kommun och 2021-06-01
2 092 barn.

Nolbäckens förskola. Foto: Robin Fahlberg, Ale kommun

Antalet barn i förskoleåldrarna beräknas öka under prognosperioden. Enligt
befolkningsprognosen kommer barn 1-5 år att uppgå till 2 909 år 2032. Utvecklingen beräknas
framför allt ske i Älvängen på kort sikt och i Nödinge på lång sikt. Det beror på att det i dessa
orter finns stora andelar barnfamiljer och stora detaljplaner för bostäder. Skillnader mot tidigare
prognoser är att Skepplanda och Alvhem beräknas få en ökad befolkningstillväxt jämfört med
vad tidigare prognoser visat.
Ale kommun står inför utmaningen att säkerställa att det finns tillräckligt antal förskoleplatser i
kommunen, men också en jämn fördelning av platserna mellan orterna så att barn kan erbjudas
plats på en förskola, såväl inom tiden för platsgaranti som inom ett acceptabelt avstånd från
barnets hem. Placeringar görs utifrån en vattenfallseffekt där barn placeras på annan ort i
avsaknad av platser på hemorten. Scenariot medför att kapaciteten på andra orter påverkas, vilket
måste beaktas vid planering av förskolor.
Lokalförsörjningsenheten har påbörjat arbetet med en detaljplan för förskola i Nol och i
Skepplanda pågår en förstudie för omställningen av Garnvindeskolan till en förskola.
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I Surte och Bohus finns förskolor i tillfälliga paviljonger. De tillfälliga paviljongerna ska
avetableras och ersättas med permanenta förskolor, färdigställda 2026. Om nya förskolor på
orterna inte är på plats 2026 uppstår underkapacitet på båda orterna.
Kapaciteten på förskolorna i Nödinge räcker till 2027/2028 beroende på hur samhällsplaneringen
utvecklas. I Älvängen räcker kapaciteten till 2028/2029. Därefter uppstår en brist på platser både
för höst- och vårplaceringar. Arbete pågår med att ta fram geografisk placering, och eventuellt
detaljplan, för två förskolor på respektive ort. En av förskolorna i Älvängen ska ersätta Hövägens
förskola. För Starrkärr, Alafors och Hålanda finns inget påbörjat planeringsarbete.
6.6.2 Förskoleklass och grundskola
Den obligatoriska verksamheten inom utbildningsnämndens ansvar består av 12 registrerade
skolenheter: Surteskolan F-6 i Surte, Bohusskolan F-9 i Bohus, Nödingeskolan F-3 i Nödinge,
Kyrkbyskolan 4-6 i Nödinge, Da Vinciskolan 7-9 i Nödinge, Nolskolan F-6 i Nol, Himlaskolan
F-6 i Alafors, Aroseniusskolan 7-9 i Älvängen, Kronaskolan F-6 i Älvängen, Garnvindeskolan
F-3 i Skepplanda, Alboskolan 4-6 i Skepplanda samt Ahlafors fria skola F-9 i Alafors som är en
fristående skola. Kommunala skolor och friskola har 4 895 platser. Dessutom har
utbildningsnämnden inom verksamhetsområdet ansvar för förskoleklass och fritidshemmen.
Befolkningsprognosen visar att trenden är att antalet barn i grundskoleåldrarna kommer att öka.
Enligt befolkningsprognosen beräknas antalet barn 6-15 år uppgå till 5 983 barn år 2032. I
åldersgruppen 6-12 år beräknas ökningen framför allt ske i Älvängen. Det beror på att
inflyttningen till Älvängen har varit hög sedan 2015 och många barnfamiljer har flyttat till orten.
Med utgångspunkt i Ale kommuns planerade tillväxttakt finns det behov av att se över
skolområden. Olika scenario har tagits fram vilka beaktar det sociala hållbarhetsperspektivet,
planerade bostadsområden och Ales kommuns utveckling i stort.
Samtliga skolenheter kommer att behöva fler elevplatser under den period som behovsanalysen
avser. Aroseniusskolan har redan brist på elevplatser och Surteskolan och Bohusskolan får
underkapacitet 2022-2023. Därefter följer Nolskolan, Himlaskolan, Kronaskolan och
Garnvindeskolan, 2024-2026. Mot slutet av perioden får Nödingeskolan, Kyrkbyskolan, Da
Vinciskolan och Alboskolan underkapacitet, 2028-2031. Enhet lokalförsörjning på sektor service,
har under hösten 2020 och våren 2021 gjort utredningar för skolområde Surte/Bohus, Nödinge,
Älvängen och Skepplanda.
6.6.3 Grundsärskola
Ale kommuns grundsärskola finns i Älvängen på Kronaskolan för årskurs 1-6 och på
Aroseniusskolan för årskurs 7-9. Grundsärskolan är en rättighet för de barn som bedöms tillhöra
målgruppen. I takt med att elevtalen ökar så ökar också antalet elever i särskolan. Det innebär att
verksamheten behöver tillgång till större och fler lokaler utformade efter särskolans behov. Alla
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lokaler som nyttjas av särskolan kräver anpassningar. Det kommer bland annat att behövas fler
platser i specialsalar som anpassas för särskolan.
6.6.4 Fritidshem
De flesta fritidshemmen i Ale kommun delar lokaler med skolans verksamhet. Lokalerna är inte
dimensionerade eller tillräckligt anpassade utifrån fritidshemmens behov. Eftersom skolan och
fritidshemmen är samlokaliserade och verksamhetsintegrerade är samverkan mellan
verksamheterna är av yttersta vikt och lokalernas kapacitet och utformning bör vara utformade
för att tillgodose både skolans och fritidshemmens behov. Då behov av skolbarnsomsorg främst
finns i de lägre årskurserna bör framtida lågstadieskolor byggas utifrån dessa behov.
6.6.5 Gymnasieskolan
Ale kommun har gymnasial utbildning i egen regi inom introduktionsprogrammen Individuellt
alternativ, Språkintroduktion samt ett begränsat antal platser inom yrkesutgångar. All annan
gymnasial utbildning på nationella program, däribland gymnasiesärskola, köper Ale sedan några år
tillbaka och då främst inom Göteborgsregionen.
Ale gymnasium har lokaler i Älvängen. Lokalerna möter inte behovet av flexibilitet med möjlighet
till anpassningar i tillräckligt hög grad utifrån elevers behov. Verksamhetens behov ändras både
under året och från år till år. Lokalerna är för små och för få och idag är fler elever inskrivna än
vad det finns kapacitet för.
Ale gymnasiums behov är nya lokaler, som kan möta behovet av antal platser, enligt kommande
utredning, samlokaliserat med Komvux och andra funktioner som arbetar nära målgruppen.
Prognosen för antal elever i målgruppen är att den ökar de närmaste åren. Fler elever kommer att
fullfölja sin gymnasiala utbildning på Ale gymnasium och färre platser kommer att köpas av andra
kommuner. Det innebär att det behövs fler elevplatser samt fler och större undervisningslokaler.
6.6.6 Komvux
Den kommunala vuxenutbildningen är en viktig funktion i Ale kommuns arbete med hållbarhet
enligt Agenda 2030. Ansvaret består idag av den kommunala vuxenutbildningen med utbildning i
grundläggande och gymnasiala kurser, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och
uppdragsutbildning. Utbildningar/kurser som Ale kommun inte kan erbjuda köps in av externa
aktörer och kommuner.
Komvux har lokaler i Himlaskolan, Alafors. Hösten 2021 startade Komvux en ny
yrkesutbildning, Barn- och fritid, och ökade med en yrkesutgång för Vård- och omsorg samt
anordnar SFI-utbildning till annan kommun. Pandemin har medfört att vuxnas behov till
fortbildning ökat och det leder till att fler kommer att söka Komvux. Det innebär fler elever och
31

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

Webb
www.ale.se

ökat tryck på befintliga lokaler.
Det är viktigt att Komvux verksamhet lokaliseras till samma plats, nära bra kollektivtrafik för att
elever lätt ska komma i kontakt med andra aktörer. För att effektivisera och öka flexibilitet och
målgruppsanpassat utbud för Ale gymnasium och vuxenutbildningens elever är en samverkan
mellan verksamheterna en lösning. En samverkan skapar möjligheteter både utifrån nyttjande av
lokaler och kompetensbehovet av lärare.

Foto: Kenneth Bengtsson/Scandinav
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7 Uppföljning lokalförsörjningsplan
Grönt=projektet pågår

Status LFP 2020-2029 augusti 2020
Övergripande:
Kommunens hus
Parkeringshus Nödinge
KoF
Jennylund ridanläggning
Omklädningsrum Jennylund
Planering av nytt badhus
Lägerverksamhet
U
Surteskolan kapacitetsutredning
Ny förskola Surte
Bohusskolan utredning ny- om- och tillbyggnad
Ersättning Byvägens förskola Bohus
Skolområdesutredning Nödinge
Förskola Norra Kilandavägen Nödinge
Förskola 1 och 2 Nödinge
F-6 skola utbyggnad 1 och 2 Nödinge
Da Vinci/Ale kulturrum ombyggnad
Förskola Norra Nol
Ny förskola Folketshusvägen Nol
Nolängens förskola
F-6 skola Nol/Alafors
Utredning skolområde Älvängen/Skepplanda
Ersätta Madenskolan Älvängen
Ersätta Hövägens förskola Älvängen
Ny förskola 1 Älvängen
Aroseniusskolan Älvängen
Tillbyggnad Alboskolan Skepplanda
Omställning Garnvindeskolan Skepplanda
ST
LSS Skepplanda
LSS Surte
LSS Nol
Korttidstillsyn
Särskilt boende södra kommundelarna
SB+S
Driftkontor gemensamt

Blått=projekt avslutat

Vitt=ej påbörjat eller
avvaktar

Status LFP 2021-2030 september 2021
Kommunens hus
Parkeringshus Nödinge
Jennylund ridanläggning
Omklädningsrum Jennylund Gult
Planering av nytt badhus
Behovet har utgått
Älvängens meröppna bibliotek
Surteskolan kapacitetsutredning
Ny förskola Surte
Bohusskolan utredning ny- om- och tillbyggnad
Ersättning Byvägens förskola Bohus
Skolområdesutredning Nödinge
Förskola Lövängen, inflytt kvartal 1, 2022
Förskola 1 och 2 Nödinge, planarbete pågår
Da Vinci/Ale kulturrum ombyggnad
Förskola Norra Nol, avvaktar utgången av F-6
skola Brandsbo
Ny förskola Folketshusvägen Nol
Nolängens förskola, detaljplanearbete pågår
F-6 skola Nol/Alafors, pågår enligt aktivitetsplan
Utredning skolområde Älvängen/Skepplanda
Ersätta Madenskolan Älvängen, tidigt skede
Ersätta Hövägens förskola Älvängen, tidigt skede
Ny förskola 1 Älvängen
Aroseniusskolan Älvängen, tidigt skede
Tillbyggnad Alboskolan Skepplanda, förstudie
pågår
Omställning Garnvindeskolan Skepplanda,
förstudie pågår
LSS Skepplanda
LSS Surte
LSS Nol
Korttidstillsyn
Särskilt boende södra kommundelarna
Driftkontor
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Gult=projektledare
utsedd

7.1 Akuta lokalobjekt (ej med i LFP)
Gult=projektledare
utsedd

Grönt=projektet pågår

Blått=projekt avslutat

Vitt=ej påbörjat eller
avvaktar

2020
Nya hemtjänstlokaler Alafors
Praktiskt gymnasium Nol
Hus Pigegårdsvägen, omställning till två bostäder
Lokalanpassning Bohusskolan till ht-21*
Beredskapslager

2021
Alafors fabriker
Hyresavtal klart
Ärende om försäljning i SERN 210608
Lokalanpassning Bohusskolan ht-21*
Beredskapslager
Tillfälliga förskoleplatser Skepplanda*
Omställning fsk Lingonet till klassrum höst -21*
Lokalanpassning Bohusskolan 2 klassrum ht-22
Lokalanpassning Surteskolan
Lokal för fritidsbanken
Träffpunkt/Boendestöd
Aroseniusskolan, elevplatser och matsal*
Garage/Förråd, mätbil
Förråd, kosten
* Akut behov utifrån att redovisat behov i tidigare lokalförsörjningsplan inte kunnat lösas inom angiven tid.

Jennylund ridanläggning klar hösten 2021. Fotograf: Andreas Karlqvist, Ale kommun.
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8 Samtliga behov
Kommunövergripande
Sektor

Verksamhet

Behov

Färdigställande Lokalisering Kommentar

KoF

Fritidsverksamhet

Ny simhall

SB
ST

Renhållning
Funktionsstöd

Återvinningscentral
Daglig verksamhet 2023-2032

ST

Funktionsstöd

Korttidsvistelse

2023-2027

Centralt

ST

Funktionsstöd

Korttidstillsyn

2023-2027

Centralt

ST

Funktionsstöd

2023-2032

ST

Funktionsstöd

Bostad med
särskild service,
LSS
Träffpunkt och
boendestöd

ST

IFO

2023-2027

ST

IFO

2023-2027

25 lgh

ST

IFO

2023-2027

50 lgh

ST
ST

IFO
IFO

2023-2027
2023-2027

15-25 lgh
15 lgh

ST

IFO

2023-2027

15 lgh

ST

Ordinärt boende

Lgh för utslussning
av
ensamkommande
Lgh för familjer
(anknytningsinvandring)
Lgh för
ensamhushåll,
vuxna nyanlända
Lgh till Bostad 1
Lgh för
jourboende
Lgh till referenslägenheter
Bostäder

Lokal för
träffpunkt och
kontor för ca
25 personal
25 lgh

Älvängen/
Nödinge

Fortsatt
stimulering för
byggande av
tillgängliga
bostäder i
centrumnära
läge
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2023-2032

Förberedande
utredning bör
starta senast
2023
Anges i ÖP
30 platser år 15
30 platser år
6-10
10 platser år 15
10 platser år 15
44 lgh år 1-5
45 lgh år 6-10

ST
U
SB, S

Särskilda boenden
och hälso- och
sjukvård
Gymnasium och
Komvux
Teknik och Drift
och underhåll

Särskilt boende

2024

Gemensamma
lokaler
Driftkontor

2023

Södra
kommundelarna

40-50 platser
Nära
kollektivtrafik
Gemensamt
driftkontor
Ambulansstation

VGR/
Räddn.
tjänst

Surte
Sektor Verksamhet

Behov

Färdigställande Lokalisering

U
U

Förskola
Skola

108 platser
F-6 skola

2026
2026

Sektor

Verksamhet

Behov

Färdigställande Lokalisering

KoF

Lokaler för
2023
kvällsverksamhet
108 platser
2026

Bohus

U

Öppen ungdomsverksamhet
Förskola

U

Skola

F-9 skola

Bohus

Surte
Surte

Kommentar
Enligt
investeringsplan
byggstart 2023

Bohus

2023

Bohus

Kommentar
Fördjupad
behovsanalys
Ersättning
Byvägens fsk
Enligt
investeringsplan
byggstart 2023

Nödinge
Sektor

Verksamhet

Behov

Färdigställande Lokalisering Kommentar

KoF

Kulturverksamhet/
Kulturskola

2023

KoF

Kulturverksamhet

Lokal för
arbetsplatsförlagd
förberedelse
Utställningslokal

KoF

Bibliotek

KoF

U

Nödinge

Fördjupad
behovsanalys

Nödinge

I framtida
kommunhus
I framtida
kommunhus

Fritidsverksamhet

Nytt
huvudbibliotek
Anpassade lokaler
för kampsport och
gymnastik

Nödinge
2023

Nödinge

Förskola

110/140 platser

2027

Nödinge
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U

Förskola

200/230 platser

2028

Nödinge

U

Skola

Elevplatser F-6
Utökning 180
elevplatser
Nytt
kommunhus

2025

Nödinge

Alla
sekt

Nödinge

Förarbete
påbörjat 2021

Nol
Sektor Verksamhet

Behov

Färdigställande Lokalisering

KoF

Kultur och fritid

U
U

Förskola
Skola

Fullstor
idrottshall
30 platser
Ny F-6 skola

Nol
2025
2024

Nol
Nol

Kommentar
Vid ny F-6
skola
Ersätter Noloch
Himlaskolans
elevplatser

Alafors
Sektor

Verksamhet

Behov

Färdigställande Lokalisering

U

Förskola

60 platser 2024

Kommentar

Alafors

Älvängen
Sektor

Verksamhet

Behov

Färdigställande Lokalisering

Kommentar

KoF

Bibliotek

2023/2024

Älvängen

Arbete pågår

KoF

2023

Älvängen

U

Öppen ungdomsverksamhet
Förskola

Lokal för
Älvängens
meröppna
bibliotek
Lokaler för
kvällsverksamhet
144 platser

2024

Älvängen

Fördjupad
behovsanalys
Ersätter
Hövägens fsk

U
U

Förskola
Skola

2028-2029
2024-2025

Älvängen
Älvängen

U

Skola

65 platser
Elevplatser
F-6 150
elevplatser
Elevplatser 7-9
290 elevplatser

2023

Älvängen
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Skepplanda
Sektor

Verksamhet

Behov

Färdigställande Lokalisering

Kommentar

U

Förskola

180 platser

2024

Skepplanda

U

Skola

Skola F-6
105 elevplatser

2025

Skepplanda

Omställning
Garnvindeskolan
till förskola
Till-, omoch/eller
nybyggnation
Alboskolan

Verksamhet
Förskola

Behov
60 platser

Färdigställande
2023

Lokalisering
Starrkärr

Verksamhet
Förskola

Behov
35 platser

Färdigställande
2023

Lokalisering
Hålanda

Kommentar

Verksamhet
Förskola

Behov
55 platser

Färdigställande
2023

Lokalisering
Alvhem

Kommentar

Starrkärr
Sektor
U

Kommentar

Hålanda
Sektor
U

Alvhem
Sektor
U
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Mål och strategier för lokalförsörjning
i Ale kommun

Dnr KS 2017.181
Antagen KF 2017 § 104

Överkapacitet för att möta oplanerade variationer i tillväxten
Den årliga tillväxten inom förskoleområdet kan beräknas till 3-4 nya avdelningar. Inom
grundskolan kan ökningen beräknas till cirka fem nya klasser årligen. För att undvika
modullösningar baserat på sen planering eller att ökningen av barn- och elevantal blir större
än beräknat bör en överkapacitet med motsvarande storlek alltid finnas i relation av till
aktuell befolkningsprognos vid varje enskild tidpunkt när det gäller försörjningen av lokaler
för förskolan och grundskolan.

Målsättningen är att ha en överkapacitet i förskolan motsvarande fyra
förskoleavdelningar. Kommunens förskole- och skoltomter ska i möjligaste mån
förberedas så att paviljonger upp till fyra klassrum kan ställas upp på lämplig yta.

Större förskoleenheter för rationell drift
Många av dagens förskoleenheter är byggda på 70-talet vilket medför att det är dags för
större planerat underhåll. Många enheter är också byggda med teknik som innebär att
energiåtgången är mycket stor. Det finns därmed stora möjligheter att på ett ekonomiskt sätt
förändra beståndet av förskolor.
Idag finns det i Ale kommun förskolor som har mellan 2-6 avdelningar. Det är mer rationellt
och mindre sårbart med större enheter. Arbetet ska inriktas på att ersätta mindre enheter
med större. Detta kan ske genom att mindre enheter byggs ut om det finns möjligheter eller
att enheterna läggs ner.

Målsättningen är att kommunens förskolor har 6-10 avdelningar.

Sammanslagning av mindre skolverksamheter för rationell drift
Mindre skolverksamheter har svårt att möta nya krav på pedagogisk bemanning. Mindre
skolor är också mer sårbara och mindre rationella. Skolorna bör därför ha minst två
paralleller. I nuläget är det framför allt Albo- och Garnvindeskolan i Skepplanda som inte
bedrivs på ett optimalt sätt.

Målsättningen är att alla skolverksamheter ska ha lokaler som baserat på senare
förordningsändringar och i övrigt är rationella senast 2020.

Flexibla lösningar för att möta demografiska variationer
Demografin över tid har mycket stora variationer. Under de senaste 25 åren så har antalet
nyfödda per år varierat från 85.000 till 135.000 individer. Detta ställer stora krav på
samhällets anpassningsförmåga. Det är därför viktigt att kommunens lokaler kan användas
till verksamhet riktad mot flera målgrupper. Ett exempel är att förskolor och låg- och
mellanstadieskolor byggs på ett sätt så att man baserat på cykliska variationer på 10-20 år kan
växla mellan de olika målgrupperna. Lokaler i övrigt bör också byggas så att funktionen är så
bred som möjligt. Flexibel användning i det korta perspektivet över en dag kan också minska
kommunens lokalkostnader.

Målsättningen är att kommunens nybyggda lokaler ska ha minst två möjliga
användningsområden.

Tidig detaljplaneläggning men vänta med byggstart tills
exploatörer startar upp nya områden
Ledtiderna vid nybyggnation är långa. Kommunen har inte tidigare haft den framförhållning
som krävts för att i tid ha ändamålsenliga lokaler på plats när efterfrågan ökar. Detta blir en
allt viktigare fråga när tillväxttakten ökar. Samtidigt är det en risk att bygga i förtid.
Marknaden varierar över tid och ett utbyggnadsområde som var nästan framme kan bli
mindre attraktivt och byggstarten försenas. Den värsta möjliga utvecklingen är att
kommunen har byggt lokaler som ska möta ett behov och därefter dröjer det lång tid innan
behovet faktiskt uppstår.

Målsättning:
1. Tidig planering med detaljplan och projektering ska ske för att möta förväntad
exploateringstakt i kommunen. Framförhållningen i hela processen ska vara
minst fem år i relation till pågående projekteringsprojekt.
2. Byggstart ska i allmänhet inte ske innan exploateringsprocessen kommit så
långt att behoven är konkreta.

Avveckling av lokaler som på sikt är för dyra att renovera och driva
Underhållet av kommunens lokaler är varierande. Det finns idag flera lokaler vars skick är
sådant att det är stora eller mycket stora kostnader att renovera till dagens standars. Lokaler
byggda med äldre teknik är ej effektiva ur ett driftsperspektiv. Det är därför viktigt när större
underhållsinsatser ska göras att värdera den långsiktiga ekonomiska hållbarheten av
planerade åtgärder. Detta kan leda till att det är bättre att bygga nytt än renovera lokaler till
delar eller i sin helhet.

Målsättningen är att ha ett långsiktigt perspektiv på hållbarhet när ställning tas till
om en lokal ska renoveras eller om nybyggnation är ett bättre alternativ.

Obligatorisk planering av LSS-boenden när nya områden etableras
Det är svårt att i efterhand planera in lokaler för boende med särskild service. När detaljplan
har fastställts krävs detaljplaneändring. Ofta kan det också vara svårt med den lokala
opinionen att starta ett boende i ett etablerat område. När nya områden detaljplaneläggs bör
istället tomter alternativt lägenheter för LSS-boende tidigt planeras in. Kommunen kan
därefter i takt med att behovet uppstår förverkliga boendena.

Målsättningen är att i alla större detaljplaneförslag skapa utrymme för bostäder med
särskild service.

Alla barn i samma skola
Ur många perspektiv är det bra och viktigt att alla barn, oavsett etnisk, socioekonomisk,
utbildningsmässig eller annan bakgrund, i en ort möts i den gemensamma skolan. Därför ska
vi sträva efter att bygga sammanhållna skolor för alla barn. I de största orterna – Nödinge
och Älvängen – kommer detta inte vara möjligt för åk F-3 eller 4-6. Vi ska dock sträva efter
att olika skolenheter geografiskt hålls samman så att intentionen att alla barn ska mötas, kan
uppnås. I årskurserna 7-9 ska dock alla barn även i Nödinge och Älvängen gå i samma skola.

Målsättningen är att alla barn i en ort går och möts i samma skola.

Lokalplaneringsprocess
i Ale kommun

Dnr KS 2017.123
Antagen KF 2017 § 103
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Lokalplaneringsprocess i Ale kommun
Investeringar i lokaler är långsiktiga åtgärder som kommer att påverka kommunen under lång tid.
Ale kommun är en kommun i tillväxt vilket ställer krav på ändamålsenliga lokaler och en
framförhållning i planeringen. Det är viktigt att planeringen så långt det är möjligt ligger före så att
tillfälliga lösningar kan undvikas. Kommunens lokaler ska användas så effektivt som möjligt och
bidra till en hållbar utveckling. För att få god lokalplanering och lokaleffektivitet behövs tydliga
och gemensamma riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas.

Vision för lokalplaneringen
Lokalplaneringen ska arbeta för en ändamålsenlig, attraktiv, sund och säker verksamhetsmiljö som
bidrar till hög produktivitet. Kommunens lokaler ska användas effektivt och den negativa
miljöpåverkan ska vara låg.

Roller och ansvar inom lokalplanering
Effektiv och rätt användning av lokaler är en viktig del i kommunens arbete. Investeringar
behöver göras som att bygga nytt men det handlar också om att se över användning av de lokaler
som redan finns och ta hänsyn till åtgärder och underhållsbehov. Lösningarna är långsiktiga och
ska fungera länge och vara hållbara. Lokalplanering är en process med många olika steg och
aktörer. För att processen ska fungera på ett tillfredställande sätt krävs tydlighet och god
samverkan inom organisationen och med externa aktörer. Det är betydelsefullt att alla som deltar
i processen förstår sin roll och vilka mandat man har i uppdraget.
Kommunfullmäktige beslutar årligen om en investeringsbudget för lokalförsörjningen. Vid varje
årlig prövning görs justeringar med hänsyn till kostnadsutvecklingen och andra omständigheter
som kan förändras.
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för lokalförsörjningen.
Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden samt
Samhällsbyggnadsnämnden är i det här sammanhanget behovsnämnder. Det är kommunstyrelsen
som prioriterar bland behovsnämndernas beslutade behovsanalyser samt föreslår
Kommunfullmäktige att fastställa lokalresursplanen.
Utvecklingsavdelningen inom sektor KS tar fram en befolkningsprognos. Denna prognos är
kommunens officiella och det är den som lokalresursplanen grundar sig på.
Lokalstyrgrupp - förvaltningsledningen
Förvaltningsledningen är lokalstyrgrupp och ska på strategisk och kommungemensam nivå
föreslå prioriteringar mellan olika önskemål och behov. En betydelsefull uppgift för gruppen är
att samordna lokalresursplanering med övrig strategisk planering inom organisationen.
Fastighetschef och utvecklingsledare lokaler deltar och stödjer förvaltningsledningen i arbetet
med lokalplanering.
I lokalstyrgruppen ingår kommunchef, ekonomichef, personalchef, kommunikationschef,
utvecklingschef och samtliga sektorchefer.
Beredningsgrupp lokaler (BER)
Gruppen bereder lokalfrågor till lokalstyrgruppen och tar fram beslutsunderlag. Gruppen har
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kontinuerliga möten under året i löpande lokalfrågor. I gruppen ingår fastighetschef, projektchef,
utvecklingschef, och utvecklingsledare lokaler.
Gruppen utökas regelbundet med planchef, mark- och exploateringschef och ekonomichef. Den
utökade gruppen bereder förslaget till årlig revidering av lokalresursplanen.
Lokalresursplanen
I lokalresursplanen finns det samlade framtida lokalbehovet för verksamheten och den sträcker sig
över en 10-årsperiod. Planen ger också en översikt av var lokaler finns och var det kommer att bli
ett över- och underskott av lokalyta. Med hjälp av planen startas projekt och bedömning kan göras
av det framtida behovet av resurser för att lösa framtida lokalbehov. Lokalresursplanen är också
underlag för investeringsbudgeten och investeringsplan.
En ny befolkningsprognos görs årligen av Utvecklingsavdelningen och prognosens utfall följs
upp under året, allt för att fånga trender och förändringar som kan uppkomma. Kommunens
översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram, planerat bostadsbyggande och befolkningsprognosen
används i arbetet med lokalresursplanen. Utifrån dessa dokument görs prioriteringar och ett
förslag tas fram som sedan beslutas av förvaltningsledning och därefter i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Givetvis är träffsäkerheten i befolkningsprognosen mindre exakt ju längre
fram i planens 10-årsperspektiv man kommer.
Verksamhet Fastighet
Verksamhet Fastighet är ansvarig för kommunens lokalförsörjning i vilket bl.a. ansvaret för att
genomföra förstudier, projekteringar och genomförande av projekten. Verksamhet Fastighet är
också förvaltare av kommunens lokaler och har hand om daglig tillsyn, skötsel och drift.
Verksamheten gör årlig en bedömning av lokalers status samt prioritering och genomförande av
underhåll av lokalerna. När lokalresursplanen har beslutats upprättar Verksamhet Fastighet en
plan för fastighetsprocesserna där varje fastighet, befintlig och ny, planläggs vad avser
nybyggnation och periodiskt underhåll.
Utvecklingsledare lokaler
Utvecklingsledare lokaler arbetar övergripande med att samordna kommunens lokalbehov och
ansvarar för att en aktuell lokalresursplan finns. Om en avvikelse inträffar från den beslutade
görs en avstämning med lokalstyrgruppen.

Sammanfattning - roller
Lokalstyrgrupp - förvaltningsledning
 Samordnar lokalresursplanering med övrig strategisk planerig
 Beslutar om förslag till lokalresursplan
o Prioriteringar mellan olika behov
o Åtgärder för effektiviseringar av lokaler
o Åtgärder för att minska lokalkostnader
Beredningsgrupp lokaler
 Bereder ärenden till lokalstyrgrupp
o Prioriteringar mellan olika behov
o Åtgärder för effektiviseringar av lokaler
o Åtgärder för att minska lokalkostnader
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Följer upp behov och pågående ärenden

Framgångsfaktorer
Lokalplaneringsprocessen beskriver hur långsiktiga investeringar genomförs. En framgångsrik
process kräver en bra organisation, ett gott samarbete, rätt kunskaper och en god bedömning av
framtida behov. Nya lokalerna påverkar ekonomi, resurser och verksamhet på många olika sätt
och under en lång tidsperiod. Det är därför viktigt att hela tiden följa upp och kvalitetssäkra
arbetet.
Genom att följa upp slutförda projekt och utvärdera framgångsfaktorer kan processen
kontinuerligt utvecklas och förbättras för att organisationen hela tiden ska nå ett bra resultat.
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Styrning och ledning av lokalförsörjning - Process för
lokalresursplan
Tydlig ledning och styrning är nödvändig för att få effektiva processer som leder fram till
önskvärda resultat. I Ale kommun ska alla investeringar i lokaler handläggas enligt en
fyrstegsprocess som är gemensam för hela kommunen. Processen ska användas för investeringar
i egna lokaler. Genom att arbeta efter processen skapas kvalificerade beslutsunderlag där
projektets konsekvenser beskrivs och rätt beslut kan fattas. En gemensam och tydlig styrning
säkerställer att investeringar görs utifrån ett helhetsperspektiv i kommunen.

Figur 1: Process för lokalresursplan med de politiska besluten

Processen startar med ett underlag som beskriver behovet det kommande tio åren. I
behovssteget undersöker och beskriver sektorn sitt behov av lokaler och därmed blir också
behovet tydligt för beslutsfattare. Behovsanalysen beslutas av respektive nämnd innan den
lämnas till sektor kommunstyrelsen för beredning i den gemensamma processen för
lokalresursplan. I arbetet med behovsanalysen bör en dialog ske med sektor kommunstyrelsen.
I nämndens behovsanalys ska en verksamhets- och konsekvensbeskrivning ingå, liksom en
tidplan för när behovet behöver vara tillgodosett. Kostnader för behovsanalysen är en
driftkostnad som finansieras av respektive sektors driftsbudget.
I behovsanalysen ska det ingå en behovsbeskrivning, investerings- och driftskostnad och
att lokalbehovet har beslutats av berörd nämnd. De samlade lokalbehoven är ett underlag
till lokalresursplanen som i sin tur är en del av underlaget till budgeten.
Lokalstyrgruppen prioriterar vilka behov som ska ingå i lokalresursplanen. Därefter tar
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i januari/februari beslut om lokalresursplan. I
lokalresursplanen framgår vilket år aktiviteter startar.
Lokalresursplanen ingår som ett beslutsunderlag avseende investeringar i Verksamhetsplan
och budget. Investeringarna är i sin tur beslutade av respektive nämnd. Planerade förstudier
kan startas efter att fullmäktige har godkänt lokalresursplan och investeringsbudget.
När kommunfullmäktige fastställt lokalresursplanen utgör den i sig en beställning till
Verksamhet Fastighet att påbörja lokalprocessen.
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Lokalplaneringens fyra steg
1.
2.
3.
4.

Förstudie
Projektering
Genomförande
Utvärdering

Förstudie, beslut i behovsnämnd och eventuell detaljplaneläggning – steg 1

Figur 2: Förstudie

I förstudien utreds projektet mer ingående och olika alternativ samt investerings- och driftkalkyler
tas fram. Studien tas fram i ett nära samarbete med representanter för beställande sektor. Efter att
förstudien är klar ska behovsnämnden fatta beslut om investeringen ska genomföras. Tids- och
resursåtgång kan variera kraftigt mellan olika projekt särskilt i de fall där en lokaliseringsutredning
ska göras.
Förstudien innehåller följande:
 Lösningsbeskrivning – precisering och avgränsning av behovet och hur det ska lösas
 Ekonomiska förutsättningar – inkludera även drift och förvaltning
 Konsekvensbeskrivning – vad händer ekonomiskt, tidsmässigt och funktionellt om
projektet genomförs
 Analys – vilka förutsättningar finns om lokaler ska lämnas
 Alternativbeskrivning – vilka andra alternativ finns, påverkas underhållsbudgeten, vad
händer om projektet inte genomförs
 Kalkyl – framtagning av investerings- och driftkalkyl
 Tidplan för projektet
 Lokaliseringsutredning kan behövas vid nybyggnation. Lokaliseringsutredningen utförs av
Verksamhet Fastighet och är om den mynnar ut i en planläggning första steget i en
exploateringsprocess. Ett planprogram och detaljplan tas fram av plan- och bygg och det
kan ta upp till tre år att genomföra.
Kostnaden för förstudien i investeringsbudgeten för projektet. Om inte projektet
genomförs läggs kostnader för förstudien i sektorns driftsbudget.
Efter att förstudien är genomförd fattar behovsnämnden beslut om projektet ska genomföras.
Om projektet inte ryms inom den senast beslutade budgeten ska kommunfullmäktige besluta
om den reviderade budgeten.
I vissa fall krävs detaljplan efter förstudiens genomförande och beslut i behovsnämnd och
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eventuellt kommunfullmäktige, men innan projekteringsfasen påbörjas.
Projektering och beslut i kommunstyrelsen – steg 2

Figur 3: Projektering

I projekteringsfasen konkretiseras lokalbehovet. Här kommer också olika specialister in för att
planera för IT, telefoni, säkerhet, livsmedelshantering, mm. Fastighet och upphandlingsenheten
och tar fram ett förfrågningsunderlag för upphandling. Tidplan och kalkyl för projektet ingår
också i den här fasen.
Vid projektering preciseras hur lokalbehovet ska lösas. Arbetet kan resultera i ett komplett
förfrågningsunderlag inför upphandling av byggentreprenaden om det inte redan finns en
upphandlad entreprenör. I projekteringsfasen ingår även att uppdatera projektets kalkyl- och
tidplan. Om partneringavtal finns görs projektering i ett samarbete mellan fastighet och
entreprenör.
Kostnader för projektering läggs i investeringsbudgeten. Om inte projektet genomförs tas
uppkomna kostnader inom sektorns driftsbudget.
Verksamhet fastighet ansvarar för projekteringen.
Efter genomförd projektering ska kommunstyrelsen ta ställning till fortsatt genomförande
av projektet utifrån samhällsutveckling och lokalbehov. Om projektet inte ryms inom den
senast beslutade budgeten är det kommunfullmäktige som kan besluta om en reviderad
budget. Samråd med berörd behovsnämnd ska ske.

KS
Fortsatt
Projektering?

Inom budget?

Ja

Genomförande

Nej

JA
Samråd
behovsnämnd

KF
Nej

Figur 4: Underprocess - projektering
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Upphandling och genomförande – steg 3

Figur 5: Genomförande

Genomförandet kan inledas med en upphandling av byggentreprenaden som bygger på underlag från
projekteringsfasen. Detta sker då ingen upphandling finns, t.ex genom ett partneringavtal som omfattar det
aktuella projektet.
Kostnader för genomförande läggs i investeringsbudgeten.
Utvärdering - steg 4

Figur 6: Utvärdering

I uppföljningen utvärderas projektet om det blev som det var planerat. En utvärdering är ett led i kommunens
kvalitets- och förbättringsarbete. Uppföljningen innehåller följande punkter:
 Beskrivning av behov och riktlinjer
 Tidplan
 Budget och utfall
 Kundens nöjdhet
 Förbättringsförslag
Avvikelser under de olika punkterna beskrivs och förklaras och redovisningen godkänns av berörd
nämnd.
När lokalerna har varit i bruk minst ett halvår görs en utvärdering av funktionen. De som använder
lokalen får lämna sina åsikter och erfarenheter i en intervju eller enkät. Resultatet används för att
utvärdera effekter av olika åtgärder. Sektor kommunstyrelsen ansvarar för genomförande och analys av
undersökningen.
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Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen och om det har uppkommit en budgetavvikelse rapporteras
den till kommunfullmäktige i samband med nästkommande årsbokslut. Budget för framtida garantiåtgärder
finns kvar för projektet fram till garantitidens slut.
Verksamhet fastighets ansvarar för utvärderingen av genomförandet och projektet.
Utvecklingsavdelningen ansvarar för att genomföra en utvärdering av kundernas nöjdhet och förslag på
förbättringar.
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Lokalförsörjning –
Tillförse ändamålsenliga lokaler

Huvud- och delprocesser och förslag på
förändringar färdiga för granskning
•
•
•
•
•
•
•
•

Tydliggjort process och ansvarsfördelning
Tydliggjort beslutsskeden
Skapad i processverktyget 2C8
Projektägare (beställare) övergår från behovsnämnd till Servicenämnd
Ordförande i styrgrupp blir sektor service på uppdrag av nämnden
Behovsnämnden förmedlar behov, godkänner hyra och medverkar aktivt
vid framtagning av projektdirektiv, vid projektering samt genomförande
Lokalstyrgruppen benämns i processen som förvaltningsledningen
Styrgrupp verksamhetslokaler är en specifik gruppering för varje
lokalprojekt

Symbolförteckning
Process / delprocess
Verksamhetsobjekt
Befattning
Roll
Krav

Indikator

Huvudprocesskarta

Initiera

Analysera behov per sektor

Framtagande av lokalförsörjningsplan

Strategi – Konsekvens – Rimlighet

Beslut om strategi och finansiering

Tidiga skeden

Akuta lokalbehov

Genomförande (projektmodell Ale kommun)

Förvaltning

Avyttring

Kommande arbete
•
•
•
•
•

Information till servicenämnd
Hantera inkomna synpunkter
Revidera styrdokument
• Lokalplaneringsprocess antagen 2017
• Mål och strategier antagen 2017
Komplettera processen med aktiviteter
Annat?
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Sektor service
Diarienummer:SERN.2021.42
Datum: 2021-09-24
Sektorchef Rickard Tassini
Servicenämnden

Delårsbokslut 2 2021

Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 2 2021.

Sammanfattning
Ekonomi
Sektorn prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr för 2021. Detta innebär att sektorn ser ut att
kunna hantera de besparingar som ålagts inför 2021. Flertalet av åtgärderna är dock av
engångskaraktär, dessa uppgår totalt till ca 5 mkr. Covid-19 har dessutom medfört lägre
kostnader inom vissa av verksamheterna på grund av minskad volym. Ersättningen för
sjuklönekostnader förbättrar också resultatet då vissa verksamheter inte behöver ersätta
personal fullt ut vid sjukdomar. Detta är alltså ytterligare positiva avvikelser som ej kan
förväntas kvarstå till 2022. För att sektorn skall kunna klara att hålla sin prognos på helår så
krävs fortsatt åtstramning av ekonomin och mycket arbete kvarstår inom verksamheterna för
att prognosen skall kunna hållas.
Det ackumulerade resultatet till och med augusti är högre än det prognosticerade för helåret,
anledningen är främst att statsbidrag för sjuklöner förväntas upphöra 30/9 samt att
verksamheterna successivt kommer återgå till mer normal drift när effekterna av pandemin
klingar av. Dessutom har en del intäkter bokförts under perioden som kommer mötas av högre
kostnader resten av året.
Sektorn kommer att ha en utmaning med budget 2022, då det i dagsläget inte finns några
marginaler. På sikt behöver sektorn kunna budgetera både för utvecklingskostnader och ha en
post för oförutsedda kostnader. Det fanns ingen möjlighet att skapa det utrymmet för 2021
och möjligheten för 2022 ser i dagsläget inte bättre ut.
Investeringar: Av totalt beviljade 245 mkr är prognosen att förbruka 155 mkr under året. Detta
är en försämring i förhållande till delårsbokslut 1 om 45 mkr. Enskilt största skälet till
avvikelsen är en stor osäkerhetsfaktor med LSS-boendet i Surte där bygglovsansökan
lämnades in i oktober 2020 med beslut i september i år

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(4)

Strategiska målet - Ett Ale
Sektorn har huvudansvaret för att hålla ihop och driva arbetet framåt för detta strategiska mål
och därför beskrivs hur arbetet har fortskridit i ett kommunperspektiv.
Samtliga chefer i kommunen har deltagit i workshops med syfte att få fram en nulägesbild
med chefernas uppfattning om hur långt kommunen har kommit med att utveckla ”Ett Ale”.
Inför detta gjordes en sammanfattning av den politiska viljan i KF:s verksamhetsplan för 2021
och fyra ”nycklar” identifierades som utgångspunkt för nulägesbeskrivning och det fortsatta
arbetet med att utveckla kommunens verksamhet mot målet ”Ett Ale”. De fyra nycklarna som
identifierats, utifrån ett invånar- och verksamhetsperspektiv: Internt samarbete inom Ale
kommun, externt samarbete med föreningar, primärvård, polis, näringsliv, invånare o s v,
kommunikation, information och service till invånarna och internt samt digitalisering,
innovation och teknologiska framsteg – tillgänglighet dygnet runt.
Allt material har sammanställts för vidare bearbetning i kommunledningen. Där är tanken att
utifrån utvecklingsbehov identifiera vilka aktiviteter som redan pågår och vad som behöver
påbörjas. Kommunledningen har också behov av att samordna målet "Ett Ale" med det som
påbörjats under senvåren angående "En arbetsgivare" då flera av frågorna hör ihop med
varandra.
Övriga strategiska mål och uppdrag
Sektorn bedömer som helhet att man under året ska kunna nå god måluppfyllelse utifrån de
mål och uppdrag nämnden formulerat i verksamhetsplan och budget 2021. Några
mål/uppdrag har dock släpat efter lite på grund av pandemin och kommer därför att ligga med
och hanteras vidare under 2022.

Rickard Tassini
Sektorchef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-24
Delårsbokslut 2 2021, servicenämnden
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Organisationsnummer
212000-1439
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E-post
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige
Ärendet
Sektor service har enligt anvisningar sammanställt delårsbokslut 2 för 2021.
Ekonomisk bedömning
Sektorn prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr för 2021. Detta innebär att sektorn ser ut att
kunna hantera de besparingar som ålagts inför 2021. Flertalet av åtgärderna är dock av
engångskaraktär, dessa uppgår totalt till ca 5 mkr. Covid-19 har dessutom medfört lägre
kostnader inom vissa av verksamheterna på grund av minskad volym. Ersättningen för
sjuklönekostnader förbättrar också resultatet då vissa verksamheter inte behöver ersätta
personal fullt ut vid sjukdomar. Detta är alltså ytterligare positiva avvikelser som ej kan
förväntas kvarstå till 2022. För att sektorn skall kunna klara att hålla sin prognos på helår så
krävs fortsatt åtstramning av ekonomin och mycket arbete kvarstår inom verksamheterna för
att prognosen skall kunna hållas.
Det ackumulerade resultatet till och med augusti är högre än det prognosticerade för helåret,
anledningen är främst att statsbidrag för sjuklöner förväntas upphöra 30/9 samt att
verksamheterna successivt kommer återgå till mer normal drift när effekterna av pandemin
klingar av. Dessutom har en del intäkter bokförts under perioden som kommer mötas av högre
kostnader resten av året.
Sektorn kommer att ha en utmaning med budget 2022, då det i dagsläget inte finns några
marginaler. På sikt behöver sektorn kunna budgetera både för utvecklingskostnader och ha en
post för oförutsedda kostnader. Det fanns ingen möjlighet att skapa det utrymmet för 2021
och möjligheten för 2022 ser i dagsläget inte bättre ut.
Investeringar: Av totalt beviljade 245 mkr är prognosen att förbruka 155 mkr under året. Detta
är en försämring i förhållande till delårsbokslut 1 om 45 mkr. Enskilt största skälet till
avvikelsen är en stor osäkerhetsfaktor med LSS-boendet i Surte där bygglovsansökan
lämnades in i oktober 2020 med beslut i september i år.
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Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Förvaltningens bedömning
Sektor service föreslår att servicenämnden godkänner förslag till delårsbokslut 2 för 2021.
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Sektor service
Diarienummer:SERN.2021.40
Datum: 2021-09-24
Sektorchef Rickard Tassini
Servicenämnden

Sammanträdestider för servicenämnden 2022
Förslag till beslut
Servicenämnden beslutar att under 2022 ha följande sammanträdestider:
18 januari, 15 februari, 29 mars, 26 april, 14 juni, 6 september, 4 oktober, 15 november och
den 13 december.

Sammanfattning
Sektor service har tagit fram ett förslag på till sammanträdestider för servicenämnden 2022.
För servicenämnden föreslås följande sammanträdestider:
18 januari, 15 februari, 29 mars, 26 april, 14 juni, 6 september, 4 oktober, 15 november och
den 13 december
Servicenämndens sammanträden planeras börja kl. 09.00.

Rickard Tassini
Sektorchef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-24
Sammanträdesplanering för servicenämnden 2022

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Nämndsekreterare servicenämnden
För kännedom:
Kommunstyrelsen
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Ärendet
Efter beslut i kommunstyrelsen angående sammanträdestider för 2022 har sektorn arbetat
fram förslag till sammanträdestider för servicenämnden 2022.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Förvaltningen ställer sig bakom förslag till sammanträdestider 2022 för servicenämnden.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Efter beslut är fattat ansvarar nämndsekreterare för att boka lokaler och skicka kallelser till
berörda i den digitala kalendern
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen ställer sig bakom förslag till sammanträdestider 2022 för servicenämnden.
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Sammanträdesplanering för servicenämnden 2022
Deadline för
handlingar,
torsdagar
3/1 (måndag)

Ordförandeberedning
Tisdagar kl. 10-12

Arbetsutskott
Tisdagar kl. 10-12

4/1

Kallelse
arbetsutskott
Onsdagar
5/1

Servicenämnd
Tisdagar kl. 9-12

11/1 (OBS! 13-15)

Kallelse till
servicenämnd
Onsdagar
12/1

27/1

1/2

2/2

8/2

9/2

15/2

10/3

15/3

16/3

22/3

23/3

29/3

7/4

12/4

13/4

19/4

20/4

26/4

26/5

31/5

1/6

7/6 (OBS! 13-15)

8/6

14/6

18/8

23/8

24/8

30/8

31/8

6/9

15/9

20/9

21/9

27/9

28/9

4/10

27/10

1/11

2/11

8/11

9/11

15/11

24/11

29/11

30/11

6/12

7/12

13/12

18/1

