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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-03-28

KF § 59

Dnr KS.2021.103

Val av ny nämndeman efter Christina Oskarssons
entledigande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet om val av ny nämndeman.
Sammanfattning
Alingsås tingsrätt beslutade 2021-03-18 att entlediga Christina Oskarsson från
uppdraget som nämndeman vid Alingsås tingsrätt från och med 2022-02-01.
Enligt 4 kap. 7 § rättegångsbalken ska kommunfullmäktige välja ny
nämndeman. Valberedningens ordförande Sune Rydén (KD) föreslår att val av
ny nämndeman bordläggs.
Beslutsunderlag
Beslut om entledigande från Alingsås tingsrätt, 2022-03-18
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-03-28

KF § 52

Dnr KS.2020.326

Val av ny ersättare till valberedningen efter Börje
Ohlssons (-) entledigande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet om val av ny ersättare till
valberedningen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har efter Börje Ohlssons (-) entledigande att besluta om
en ny ersättare i valberedningen. Valberedningens ordförande Sune Rydén
(KD) föreslår att val av ny ersättare till valberedningen återigen bordläggs.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut KF § 33, 2022-02-28
Anteckning telefonsamtal, 2022-02-24
Avsägelse från Börje Ohlsson (-), inkommen 2022-02-24
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-03-28

KF § 53

Dnr KS.2020.130

Val av ny ledamot till demokratiberedningen efter
Börje Ohlssons (-) entledigande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet om val av ny ledamot till
demokratiberedningen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har efter Börje Ohlssons (-) entledigande att besluta om
en ny ledamot i demokratiberedningen. Valberedningens ordförande Sune
Rydén (KD) föreslår att val av ny ledamot till demokratiberedningen återigen
bordläggs.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Börje Ohlsson (-), inkommen 2022-02-24
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2022-03-28

KF § 54

Dnr KS.2020.427

Val av ny ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen
efter Börje Ohlssons (-) entledigande
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet om val av ny ersättare för
insynsplats i kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har efter Börje Ohlssons (-) entledigande att besluta om
en ny ersättare för insynsplats i kommunstyrelsen. Valberedningens ordförande
Sune Rydén (KD) föreslår att val av ny ersättare för insynsplats i
kommunstyrelsen återigen bordläggs.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Börje Ohlsson (-), inkommen 2022-02-24
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Sune Rydéns (KD) förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges presidium
Sammanträdesdatum: 2022-03-18

KF ber §1

Dnr KS-EKO.2022.66

Årsredovisning Ale kommun 2021
Beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder samt enskilda
ledamöter i dessa organ.
Jäv
Claes-Anders Bengtsson (KD) anmäler jäv vad avser ansvarsfrågan för
servicenämnden och deltar inte i ärendets handläggning i den delen.
Sonny Landerberg (MP) anmäler jäv vad avser ansvarsfrågan för kultur- och
fritidsnämnden och deltar inte i ärendets handläggning i den delen.
Elaine Björkman (S) anmäler jäv vad avser ansvarsfrågan för socialnämnden
och deltar inte i ärendets handläggning i den delen.
Sammanfattning
I samband med att kommunfullmäktige beslutar om årsredovisningen
behandlas revisionsberättelsen för det gånga året.
I revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige
beviljar styrelse och samtliga nämnder ansvarsfrihet för det gågna året samt
godkänner årsredovisningen.
Kommunfullmäktiges presidium tillstyrker revisionsberättelsen med
godkännande av årsredovisningen 2021 samt beviljande av ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2021
Redogörelse för revision 2021
Granskningsrapport från lekmannarevisorer i AB Alebyggen
Redogörelse för revisorernas förvaltning under år 2021

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Överförmyndarnämnden
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1 Verksamhetsanalys
1.1 Ordförande och resultat
Ordförande:

Christer Mörlin (KD)

Årets resultat:

+49 tkr

Nettokostnad:

2952 tkr

1.2 Nämndens uppdrag
Överförmyndarnämnden är en myndighet med rättslig särställning enligt föräldrabalken (FB).
Överförmyndarenheten tillsätter gode män och förvaltare. Nämndens primära uppgift är att utöva tillsyn över
gode män och förvaltare genom att bland annat granska årsräkningar. Överförmyndarnämnden ansvarar för att
rekrytera lämpliga ställföreträdare. Överförmyndarnämnden utövar också tillsyn över förmyndare (föräldrar) i
vissa fall.
Överförmyndarnämnden har även i uppgift att efter föreläggande från tingsrätten eller vid anmälan om behov av
ställföreträdarskap, inhämta yttrande från huvudmän, anhöriga och externa aktörer såsom sjukvård och socialtjänsten samt företräda nämnden vid eventuell förhandling vid rättsinstans.
Nämndens politiska ledning består av fem (5) förtroendevalda ledamöter och tre (3) ersättare. Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet som årligen via besök kontrollerar verksamheten.
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2 Periodens verksamhet - Sammanfattning
2.1 Sammanfattning
Aktiviteter
Utifrån behovet av att synliggöra överförmyndarnämnden med dess tillsynsuppdrag och behovet av rekrytering
av nya ställföreträdare planerades tre aktiviteter; informationsträffar med interna och externa aktörer, upprättande av rutin och verktyg för rapportering från socialtjänst rörande ställföreträdares uppdrag och inventering
och kontakt med organisationer och föreningar i Ale kommun där andelen möjliga ställföreträdare bedöms som
hög. Av aktiviteterna har endast ett par informationsträffar med interna aktörer genomförts.
Aktiviteterna var utifrån verksamhetens ojämna arbetsbelastning, där granskning av redovisningshandlingar tar
årets första halva i anspråk, planerade till höst/vinter.
I maj 2021 avslutades en offentlig statliga utredning rörande överförmyndarnämndens verksamhet (Gode män
och förvaltare en översyn, SOU 2021:36) och gick därefter ut på remiss. Det har kommit starka indikationer på
att lagförändringar med direkt påverkan på överförmyndarnämndens arbete och ansvar, och därmed även ansökningsförfarandet, var att vänta, med ikraftträdande redan den 1 januari 2023.
Det bedömdes som olämpligt att träffa andra aktörer i större omfattning eftersom den information som då ges
ut, riskerar att vara missvisande inom en snar framtid. Syftet med upprättandet av rutin och verktyg för informationsinhämtning från socialtjänsten var förbättrad tillsyn av ställföreträdare i de delar som inte rör den ekonomiska förvaltningen. Då flera lagförslag specifikt rör tillsynen i dessa delar, har överförmyndarnämnden bedömt
att det finns skäl att avvakta tills det är klarlagt om och i så fall vilka specifika områden som ska granskas. förblir
tillsynsuppdraget oförändrat, återupptas arbetet då det anses finnas ett behov av förbättrad tillsyn i dessa delar.
Resultat
Året visar ett positivt resultat på + 49 tkr. Det förklaras huvudsakligen av totalt lägre personalkostnader än budgeterat, då lönekostnad för en tjänsteman med delad tjänst felaktigt budgeterats i sin helhet på överförmyndarnämnden, vilket upptäcktes och korrigerades under hösten. Kostnaderna för arvoden till ställföreträdare, inklusive externt anlitad ställföreträdare, översteg dock budget med 17 tkr exklusive personalomkostnader.
Budgeterad intäkt om 17 tkr, schablonersättning från Migrationsverket, uteblev då inget ensamkommande barn
hänvisades till Ale under. Färre handböcker med tillhörande webbutbildning till nya ställföreträdare köptes in
och inga större oväntade kostnader tillkom.
Analys
Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs i en resurseffektiv verksamhet med få utgiftsposter. En förhållandevis liten budget utan marginaler innebär att varje förändring ger tydligt utslag i utfallet. Möjlighet till intäkter,
utöver schablonersättning från Migrationsverket i samband med mottagande av ensamkommande barn, saknas.
Kostnader för lagstadgat arvode till ställföreträdare utgör den största utgiften för verksamheten. Hur dessa utvecklas beror på ärendenas omfattning och komplexitet, eftersom det påverkar arvodets storlek, tillsammans med
huvudmannens ekonomiska förutsättningar, som avgör om denne själv ska betala arvodet eller om kommunen
ska bära kostnaden.
Överförmyndarnämnden har en liten budget med få utgiftsposter. Dess omfattning möjliggör en mycket god
överblick över verksamhetens kostnader. Överförmyndarnämnden tar stort ansvar för att bevaka kostnadsutvecklingen i syfte att kunna lyfta eventuella ändrade förutsättningar och behov i god, och därmed säkerställa att
tillräckliga resurser finns. Att verksamhetens kostnader utgör en ytterst liten del av kommunens sammanlagda
kostnader, påverkar inte överförmyndarnämndens strävan att även fortsättningsvis bedriva en rättssäker och kvalitativ verksamhet inom budget och ser därför vikten av löpande dialog om verksamhetens behov nu och framöver, och på så sätt ge verksamheten rätt förutsättningar i rätt tid.
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3 Strategiska målsättningar
3.1 Hälsa och välbefinnande

Kommentar
Överförmyndarnämndens verksamhet har nära koppling till området hälsa och välbefinnande. Flera av de huvudmän som har stöd av ställföreträdare kämpar med såväl fysisk som psykisk ohälsa.
Genom stödet från en ställföreträdare får den som på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande
förhållande hjälp att bevaka sina rättigheter och därmed ökade möjligheter att ta del av de välfärdsinsatser som
hen har rätt till, behov av och själv vill ha.
Överförmyndarnämndens mål kopplade till andra av kommunfullmäktiges prioriterade områden har samtidigt
genomgående stark koppling till frågan om hälsa och välbefinnande, eftersom godmanskap och förvaltarskap
innefattar en stödfunktion som kan variera i omfattning och uppdrag, men alltid handlar om att förbättra huvudmannens livssituation, levnadsvillkor, hälsa och välbefinnande.

3.2 Hållbart samhällsbyggande

Kommentar
I Ale kommuns Energi- och klimatstrategi 2030 anges fyra fokusområden för klimatarbetet samt att nämnderna
ansvarar för att det finns ett aktuellt och kraftfullt genomförandearbete inom sektorn; hållbara transporter, klimatsmart och hälsosam mat, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.
Överförmyndarnämndens verksamhet är starkt avgränsad och omfattar inte frågor som har en omedelbar koppling till energi- och klimatfrågor. Verksamhetens tjänstemän ingår organisatoriskt i kommunstyrelsens kansli, och
arbetar gemensamt med frågor av mer kommunövergripande karaktär.
Överförmyndarnämnden och dess verksamhet gör dock då det är möjligt, överväganden utifrån de fokusområden som tagits fram.
Hållbara transporter - när så är möjligt väljs mest miljövänliga transportsätt vid resor. Vid inbjudan till möte,
ges upplysning om att kollektivtrafik kan användas.
Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster - Engångsartiklar används inte vid möten internt eller
externt, och avfall källsorteras.
Vid behov av komplettering av interiör i kontorsmiljön, försöker detta lösas genom återanvändning internt i
kommunen.

3.2.1 Fokusområden: Möjliggöra för andra samhällsaktörer att vara med och
lösa samhällsutmaningar
Rekrytering av nya lämpliga ställföreträdare är verksamhetens ständiga utmaning. I synnerhet gäller de vid rekrytering av ställföreträdare till de huvudmän som har en komplex problembild. Uppdraget kan kännas övermäktigt
för den enskilde, som är lekman med en önskan att hjälpa en medmänniska genom att åtaga sig uppdrag som
ställföreträdare.
Nya vägar till rekrytering behöver prövas. Inventering och kontakt med organisationer och föreningar i Ale kommun där andelen möjliga ställföreträdare bedöms som hög var planerat för året, men har fått avvakta, dels på
grund av Covid-19, dels då kraven på ställföreträdare kan komma att ändras i samband med lagändringar inom

Årsredovisning 2021, Överförmyndarnämnden

5(13)

en snar framtid. Inventering av organisationer och föreningar tas med som aktivitet under 2022. Mer riktade insatser för rekrytering görs om det bedöms som lämpligt utifrån behov och omvärldsbevakning.

Nämndens mål: Möjliggöra att fler kommuninvånare ställer upp som ställföreträdare
Aktiviteter
Inventering och kontakt med organisationer och föreningar i Ale kommun där andelen möjliga ställföreträdare bedöms som hög.
Kommentar
Aktiviteten ej påbörjad, men kvarstår även år 2022. På grund av starka indikationer om lagändring inom överförmyndarens verksamhetsområde, med
eventuellt ändrade krav på ställföreträdare, kommer fokus ligga på inventering av organisationer och föreningar. Kontakt i syfte att rekrytera får avvakta
tills förutsättningarna för att åtaga sig uppdrag är klara.

3.3 Ett Ale

3.3.1 Fokusområden: Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare resursanvändning för ökat värdeskapande inom kommunens ansvar
Flera av överförmyndarnämndens mål och planerade aktiviteter för året innefattade kontakt och samarbete med
såväl interna som externa aktörer bland annat för att tydliggöra överförmyndarnämndens tillsynsuppdrag och
behovet av input från kommunens övriga verksamheter för en förbättrad tillsyn av ställföreträdare i de delar som
inte rör ekonomiska frågor.
En bra dialog mellan överförmyndarnämnden och övriga verksamheter, främst socialtjänst, ger också ökad kunskap om våra olika uppdrag och ansvar, vilket kan underlätta för ställföreträdarna i sina uppdrag, oavsett om de
möter överförmyndarnämnden eller socialtjänst.
Utöver Covid-19 har det förslag om lagändringar som rör överförmyndarnämndens område gjort att huvuddelen
av planerade aktiviteter fått avvakta, då flera av förslagen har en direkt påverkan på verksamheten. För att undvika dubbelarbete och då risken att den information som ges ut är felaktig inom en snar framtid, inväntas utfallet
av de förändringar som föreslås. Först när det är klarlagt vad som ska ingå i överförmyndarens granskning, kan
en hållbar rutin som inkluderar även andra kommunala aktörer i denna del, komma på plats.

Nämndens mål: Lägre tröskel och ökad benägenhet att kontakta överförmyndarnämnden
Ett par informationsträffar har efter förfrågan genomförts under året, och har liksom vid tidigare tillfällen omedelbart lett till en ökad benägenhet att kontakta överförmyndarnämnden för rådgivning eller för att delge information som är av vikt för tillsynsverksamheten. Det visar vikten av att ha dessa personliga möten för att uppnå
ökad förståelse för verksamheternas olika ansvarsområden likväl som att stärka upplevelsen av ett gemensamt
ansvar för den enskilde medborgaren.
Aktiviteter
Informationsträffar med interna och externa aktörer
Kommentar
De besök ute i verksamheterna som på grund av verksamhetens ojämna arbetsbelastning främst planerades till höst- och vinterperioden har inte genomförts i den omfattning som var tänkt då förslag till lagändringar som rör överförmyndarnämndens verksamhet varit ute på remiss och starka indikationer tydde på att förändringar var att vänta redan 1 januari 2023. Det bedömdes därför som olämpligt att delge grundläggande information om verksamheten och beslutsgången i en större omfattning, eftersom den inom en snar framtid antas kunna vara missvisande och felaktig.

3.3.2 Fokusområden: Möjliggör medverkan för organisationen och andra aktörer i genomförandet av verksamhetsplan och budget
Möten och samtal med såväl andra verksamheter i kommunen som föreningslivet, är olika aktiviteter som i förlängningen dels ger ökade möjligheter till förbättrat tillsyn av ställföreträdare, dels ökar möjligheten att kommuninvånare ställer upp som ställföreträdare.
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De möten och aktiviteter som var planerade till hösten, och som i augusti förväntades kunna genomföras till viss
del, har på grund av förvärrat läge för Covid-19 fått avvakta. Dock har ett par informationsmöten med olika enheter inom kommunens socialtjänst genomförts, vilket gett ökad kännedom om såväl ställföreträdarskap som om
överförmyndarnämndens tillsynsuppdrag.

Nämndens mål: Utökad och fördjupad tillsyn av ställföreträdare i de delar som rör bevaka
rätt och sörja för person.
Överförmyndarnämnden har bedömt att det finns skäl att avvakta framtagandet av rutiner och verktyg för att
inkludera andra kommunala aktörer i tillsynen av ställföreträdares uppdrag när det gäller uppgiften att bevaka rätt
och sörja för person på grund av att det ligger förslag på lagändringar som specifikt rör tillsynen i dessa delar.
Inom verksamheten sker trots detta samtal om vilka delar som man bedömer det finns skäl att utveckla granskningen inom.
Risken bedömdes därför som hög att de resurser som krävs för detta, skulle komma att vara bortkastade i det fall
överförmyndarnämnden föreläggs att utöva tillsynen på ett annat sätt. Utvecklingen bevakas noga av verksamheten och arbetet påbörjas så snart det står klart om tillsynsuppdraget förväntas vara oförändrat eller om överförmyndarnämnden åläggs att utöva tillsyn för andra delar av ställföreträdares uppdrag.
Överförmyndarnämnden ser oavsett vad som beslutas ett behov av ökad tillsyn i de delar som nämnts ovan, men
ser att framtagandet av lämpliga metoder får avvakta tills det är klarlagt om det tillkommer specifika områden
som överförmyndarnämnden ska utöva tillsyn över framöver och vilka uppgifter som då ska kontrolleras.
Aktiviteter
Upprättande av rutin och verktyg för rapportering från socialtjänst rörande ställföreträdares uppdrag
Kommentar
Överförmyndarnämnden har bedömt att det finns skäl att avvakta framtagandet av rutiner och verktyg då det ligger förslag på lagändringar som specifikt
rör tillsynen i dessa delar. Överförmyndarnämnden ser oavsett vad som beslutas ett behov av ökad tillsyn i de delar som nämnts ovan, men ser att
framtagandet av lämpliga metoder får avvakta tills det är klarlagt om det tillkommer specifika områden som överförmyndarnämnden särskilt ska granska
vid tillsyn. Inom verksamheten förs diskussioner om vilka områden man ser ett behov av utökad tillsyn och funderar kring vilket sätt detta görs bäst när
det gäller effektivitet och genomförbarhet.

3.4 Analys och förslag för framtiden
Överförmyndarnämndens verksamhet har liksom övriga samhället berörts av den exceptionella situation som
varit på grund av Covid-19 pandemin.
Under 2020 skedde många förändringar, och digitala arbetsverktyg fick större plats. De insatser som verksamheten hade planerat fick stå tillbaka, främst då digitala möten inte bedömdes ge samma resultat som fysiska, i
synnerhet gällde det möten med föreningslivet.
Med tiden har många som inte tidigare använt digitala redskap bekantat sig med dessa och hindren är inte längre
så höga och med en tidvis minskad smittspridning fanns det i början av perioden en förhoppning om att planerade aktiviteter skulle kunna genomföras under året.
Men i samband med resultatet av den statliga offentliga utredningen om ställföreträdarskap offentliggjordes kom
starka indikationer på att lagändringar var att vänta redan från den 1 januari 2023. Förslagen har i vissa delar stor
påverkan på överförmyndarnämndens verksamhet. Bland annat föreslås nämnden ta över utredningsansvaret och
beslutanderätten från tingsrätten i ärenden som rör otvistiga godmanskap. Sammantaget föreslås flera förändringar som i mycket hög grad påverkar överförmyndarnämndens arbetssätt och handläggning, och samtidigt ändrar ansökningsförfarandet för den som vill ansöka om anordnande av ställföreträdare.
Av den anledningen bedömdes det inte lämpligt att genomföra informations- och rekryteringsträffar enligt plan,
då det med stor sannolikhet skulle innebära att den information som ges ut kommer att vara missvisande och
felaktig inom en snar framtid. Istället avvaktas utgången av remissförfarandet.
Vissa träffar med andra aktörer har skett under året, men övriga aktiviteter avvaktar tills det är klarlagt om och
vilka förändringar som kan bli aktuella. Behovet av att såväl rekrytera ställföreträdare som att informera och involvera andra aktörer om vårt tillsynsuppdrag kvarstår, men aktiviteter och verktyg behöver anpassas utifrån
eventuellt ändrade förutsättningar och krav.
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Inga förslag finns att ändra nuvarande system, vilket bygger på ställföreträdarskap baserat på frivilliga lekmän.
Däremot kan det komma att kompletteras med möjligheten att i särskilda fall, anlita professionella ställföreträdare. Uppdraget, som är i hög grad ideellt, föreslås därmed även fortsättningsvis utföras av lekmän som ska
kunna sköta uppdraget vid sidan om sitt ordinarie arbete. Men då allt fler ärenden är utmanande, där huvudmannen har samsjuklighet och behov av omfattande stöd och insatser från flera aktörer, gör att uppdraget i många
fall blir mycket krävande, både vad gäller tid, kunskap och engagemang. Det begränsar vilka som är villiga och
även lämpliga att åtaga sig dessa uppdrag. Verksamhetens stora utmaning i att rekrytera lämpliga ställföreträdare
förväntas således fortgå även framöver, och kan behöva kompletteras med en mindre enhet med anställda ställföreträdare, en så kallad förvaltarenhet, för att säkerställa att även personer med komplex problembild, och därmed även ofta stort behov av stöd, får detta. Det finns därför anledning att framöver se över vilka alternativ som
finns och som skulle fungera bäst för just Ale kommun.
För att kunna täcka behovet av ställföreträdare är det därför viktigt att principen av minsta ingripande åtgärd efterföljs, och att godmanskap inte anordnas i de fall hjälpbehovet kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt.
Information om vilka alternativ som finns ges därför ut löpande till de som kontaktar överförmyndarnämnden.
Och även kommunens kontaktcenter har fått en introduktion om vilka alternativ till hjälp som finns, vilka de kan
förmedla i sin kontakt med medborgaren.
Överförmyndarnämnden och flera andra verksamheter i kommunen har en samsyn i att de ställföreträdare som
åtager sig uppdrag i Ale kommun, är en värdefull tillgång, inte bara för den enskilde individen, utan också för
kommunens övriga aktörer och hälso- och sjukvården, som vid ställföreträdarskap har ökade möjligheter att få
till stånd en hållbar planering även för de personer som inte själva klarar av att vara delaktiga fullt ut.
Ett fungerande ställföreträdarskap kan därmed bli en god avlastning och ett stöd för de aktörer som den enskilde
möter, särskilt då ställföreträdare ofta har en god överblick och kännedom om sin huvudmans aktuella situation.
Fokus kommer därför även fortsättningsvis ligga på att hitta hållbara vägar för rekrytering av lämpliga ställföreträdare i större omfattning än idag.
Dialogmöte
Överförmyndarnämndens verksamhet drivs av två överförmyndarhandläggare. Litenheten är en styrka när det
gäller bland annat kännedom om enskilda ärenden och närhet till interna aktörer, såväl som ställföreträdare och
huvudmän. En sårbarhet finns i det fall oplanerad frånvaro drabbar verksamheten. Även innan pandemin har
frågan diskuterats av handläggare och chef.
I samband med presidiets första dialogmöte, ställdes frågan om hur bemanningen och i slutändan själva verksamheten säkras vid eventuell frånvaro. Arbetet med framtagande av en handlingsplan vid frånvaro var då redan påbörjat. En handlingsplan finns nu framtagen och delgavs som utkast vid det uppföljande dialogmötet. I handlingsplanen har behovet av insatser utifrån omfattningen av frånvaron inventerats och lösningar vid olika scenarion har konkretiserats. Det som kvarstår är att ha en grundläggande genomgång av ärendehanteringssystemet
med den tjänsteman som ska kunna vara behjälplig i det fall båda ordinarie handläggare blir frånvarande under en
period.
Vid dialogmötet lyftes också frågan om hur nämnden säkerställer att huvudmännen får den hjälp de behöver
även under pandemin, då det på grund av restriktioner inte varit möjligt att besöka huvudmännen i samma utsträckning. Det finns inga indikationer på att det påverkat huvudmannens situation i någon större omfattning, då
ställföreträdare har haft kontakt med huvudmannen och/eller boendepersonal eller andra aktörer för att hålla sig
uppdaterad om huvudmannens behov. En ställföreträdares uppdrag innefattar att vara en intressebevakare, som
inte praktiskt ska genomföra åtgärder, utan ska se till att huvudmannen får sitt behov tillgodosett genom exempelvis ansökningar av olika slag, att sköta betalningar av räkningar med mera, vilket även kan göras på distans.
Vid uppföljande möte framförde verksamheten att arbetet med att rekrytera ställföreträdare är och förväntas vara
nämndens fortsatta utmaning, och att det är en balansgång mellan att inte låta en ställföreträdare ha alltför många
ärenden, samtidigt som de med stor erfarenhet är förhållandevis få, och därmed ofta får förfrågan om att åtaga
sig de mer komplexa ärendena. Samtidigt är det fortfarande så att de allra flesta ställföreträdare endast har ett
uppdrag, och vanligtvis då är anhörig till den hjälpbehövande, och att det är en grupp verksamheten försöker
locka till att ta ytterligare uppdrag, då flera har mångårig erfarenhet av att vara ställföreträdare och sköter sitt
uppdrag gentemot såväl huvudmannen, som sina skyldigheter gentemot överförmyndarnämnden, på ett mycket
bra sätt.
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4 Basverksamhet
4.1 Verksamhetsmått
Verksamhet

Överförmyndarverksamhet

Utfall Årsredovisning
2020

Utfall Årsredovisning
2021

Budget 2021

Förmyndarskap

129

138

125

Godmanskap enl. FB 11:4

172

174

175

Förvaltarskap enl. FB 11:7

26

26

27

Ensamkommande barn i
kommunen

3

2

3

Särskilt förordnad vårdnadshavare

12

15

12

9

9

10

Verksamhetsmått

Kombinerat godmanskap
och förvaltarskap enl. FB
11:4, 11:7

Antal ärenden inom en specifik ärendegrupp är inget mått med mål att uppfyllas, utan används endast för att beskriva verksamhetens omfattning och ger möjlighet att över tid följa och jämföra utvecklingen av densamma.

4.2 Uppföljning av basverksamhet
Överförmyndarnämndens verksamhet har inte sett några stora förändringar under året. Den siste december
fanns totalt 369 aktiva ärenden vilket är 12 fler än jämfört med årsskiftet 2020/2021. Utöver aktiva var nio ärenden under uppläggning där utredning och/eller rekrytering av ställföreträdare pågick. Under året har 75 nya ärenden aktualiserats varav 33 gällde godmanskap/förvaltarskap. Av de 63 ärenden som avslutats var 23 godmanskap/förvaltarskap.
Överförmyndarnämndens tillsyn över ställföreträdare utövas i huvudsak genom granskning av de redovisningshandlingar som ställföreträdare är skyldiga att lämna in före den 1 mars året efter redovisningsåret. Granskningen
syftar till att kontrollera att ställföreträdaren använder huvudmannens eller barnets tillgångar till dennes fördel.
Under 2021 har 230 års- och sluträkningar, sju förenklade redovisningar, tio arvodesräkningar och 61 tillgångsförteckningar granskats. Utöver dessa har 18 redogörelser för uppdrag som inte omfattar ekonomisk förvaltning
granskats.
De årsräkningar som granskas gäller ställföreträdarens förvaltning av huvudmannens medel under föregående år,
varför det är viktigt att granskningen genomförs skyndsamt för att så snart som möjligt upptäcka eventuella oegentligheter och minimera den skada huvudmannen annars riskerar lida. En skyndsam handläggning får dock
aldrig påverka kvalitén på genomförd granskning.
Överförmyndarnämndens mål är att samtliga kompletta och i tid inkomna årsräkningar ska vara granskade före
den 15 september. Granskningen av samtliga redovisningar, även de sent inkomna, var utöver ett par undantag
klara redan den sista juni.
Överförmyndarverksamheterna i landet har i flera fall upprättat olika nivåer av granskning av årsräkningar, där en
viss del "djupgranskas", vilket bland annat innebär att samtliga fakturor och underlag begärs in och kontrolleras
gentemot kontoutdrag, medan huvuddelen genomgår en mer övergripande kontroll. Som skäl för denna ordning
anges vanligtvis att det inte finns resurser för en mer ingående granskning av alla ärenden. I Ale har överförmyndarnämndens verksamhet sedan flera år valt att djupgranska i stort sett samtliga redovisningar och ser inte skäl
att omvärdera det ställningstagandet, då granskningen dels slutförs i god tid jämfört med flera andra förvaltningar
i landet och inom den bortre tidsgräns om sju månader som Justitieombudsmannen (JO) gett uttryck för, dels ger
ökad kontroll och en mer kvalitativ tillsyn och därmed förstärkt rättsskydd för den enskilde huvudmannen.
Rekrytering av lämpliga ställföreträdare är överförmyndarnämndens stora utmaning. Verksamheten är beroende
av att människor visar engagemang och intresse att genom ett i stora delar ideellt uppdrag hjälpa en annan medmänniska. Den rådande situationen påverkar verksamheten i viss mån. Inledningsvis kunde ses en ökning av
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personer som var intresserade av att bli god man eller förvaltare, men samtidigt har andra inte velat träffa tilltänkta huvudmän på grund av smittorisk.
Det inkommer löpande intresseanmälningar om att åtaga sig uppdrag. När de gäller de ärenden som redan vid
start har en tydligt komplex problembild som kräver att många aktörer samordnar sina insatser för att kunna ge
huvudmannen rätt stöd, känner många nya ställföreträdare med ingen eller liten erfarenhet att uppdragen är alltför svåra och avstår från att åtaga sig dessa. Detsamma gäller när det finns uppgift om att det finns risk för hot
om våld eller om det finns behov av att använda språk- eller teckentolk vid möten med huvudmannen, vilket
känns ovant för många.
I ett par ärenden har professionella ställföreträdare anlitats, då huvudmannen har ett omfattande behov av ställföreträdare, men där det av olika anledningar inte bedömts som vare sig lämpligt eller tillräckligt att en lekman
förordnas. Den professionella ställföreträdaren utgår från annan geografisk plats i landet, vilket ger ett geografiskt avstånd vilket kan vara rekommenderat i vissa ärenden med risk för hot och våld.
Trots att ställföreträdare i många fall inte kunnat besöka sina huvudmän på samma vis, har de förmedlat att det
trots allt fungerar väl. Överförmyndarnämnden har inte heller blivit kontaktad av andra verksamheter med uppgift om att huvudmannens behov inte blir tillgodosedda. Eftersom uppdraget som ställföreträdare innebär att
man är intressebevakare, men inte ska agera praktisk i någon större utsträckning, krävs det inte fysiska besök för
att säkerställa att huvudmannens behov blir tillgodosedda. Ställföreträdaren behöver dock genom kontakt med
huvudman, anhöriga och exempelvis boendepersonal hålla sig uppdaterad om huvudmannens situation, vilket
tycks ha fungerat väl i den situation som råder.
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5 Ekonomisk analys
5.1 Analys och förslag för framtiden
Analys
Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs i en resurseffektiv verksamhet med få utgiftsposter. En förhållandevis liten budget utan marginaler innebär att varje förändring ger tydligt utslag i utfallet. Möjlighet till intäkter,
utöver schablonersättning från Migrationsverket i samband med mottagande av ensamkommande barn, finns
inte. Under året har inga barn anvisats till Ale varför intäkter saknas.
Året visar ett positivt resultat på + 49 tkr. Det förklaras huvudsakligen av totalt lägre personalkostnader än budgeterat. Lönekostnad för en tjänsteman med delad tjänst hade felaktigt budgeterats och belastat överförmyndarnämnden i sin helhet och korrigerades under hösten. Kostnaderna för arvoden till ställföreträdare, inklusive externt anlitad ställföreträdare, översteg dock budget med 17 tkr.
Kostnaderna för lagstadgat arvode till ställföreträdare utgör den största utgiftsposten. Budget sätts utifrån föregående års utfall och utgår från en oförändrad ärendemängd, omfattning och komplexitet. Arvodet beräknas i
samband med granskning av de årsredovisningar ställföreträdare årligen lämnar in. Arvodesnivåerna följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer för arvode till ställföreträdare, och baseras på hur omfattande och
komplext uppdraget är. Det är också först vid granskning, när huvudmannens inkomster och tillgångar blir
kända, som bedömning kan göras huruvida huvudmannen själv ska stå för arvodet eller om kostnaden landar på
kommunen. I föräldrabalken anges de beloppsgränser för huvudmannens inkomster respektive tillgångar som
gäller för när arvodet ska betalas av kommunen.
Regeringen beslutade i juli 2019 om direktiv till ny utredning (SOU 2021:36) vilken färdigställdes i april i år och
därefter varit ute på remiss. Starka indikationer har funnits om att flera lagändringar i enlighet med förslaget är att
vänta, men i dagsläget är det oklart vad utredningen leder till. Klart är att i utredningen föreslås flera ändringar
inom verksamhetsområdet. SKR har dragit slutsatsen att i det fall beslut om ändring tas enligt förslaget i utredningen, kommer det att innebära behov av ökade resurser och större personaltäthet för att klara av de arbetsuppgifter som tillkommer. Verksamheten i Ale bedömer att man inledningsvis i vart fall kan behöva stärka upp med
administrativ resurs och att uppföljning av verksamheten måste göras löpande för att säkerställa att resurserna är
tillräckliga för att möta kraven och sköta de uppgifter som ålagts överförmyndarnämnden på ett kvalitativt och
rättssäkert sätt.
Statsbidrag föreslås utgå till kommunerna, men SKR:s beräkningar tyder på att det inte kommer täcka överförmyndarnämndens ökade kostnader om beslut om lagändring tas i enlighet med det förslag som ligger. Utökad
dialog om vilka behov verksamheten har framöver behöver därför ske i samband med budgetarbetet de kommande åren.
Överförmyndarnämndens budget saknar posten för oväntade kostnader och kan inte se att det finns realistiska
möjligheter att skapa utrymme inom budget för detta. Sådana kostnader kan exempelvis gälla tolk, översättning
av dokument, anlitande av extern juridisk kompetens, kostnader för boutredningsman eller stämningsmannadelgivning. Det är kostnader som förekommer, om än sällan inom verksamhetsområdet, men som idag inte har
täckning inom tilldelad ram. Hänsyn till sådana kostnader bör övervägas vid tilldelning av ram kommande år.
Genom Länsstyrelsens nationella överförmyndarstatistik som samlats in sedan 2015 kan jämförelser göras såväl
nationellt som med andra kommuner. Den senaste mätningen (2020) visar att kommunerna nationellt sett står
för arvodeskostnaden i 43 % av ärenden, medan Ale kommun står för arvodet i 48 % av fallen. Det är en förändring sedan tidigare år, då en högre andel belastar kommunen idag.
Det förklaras delvis på ett ökat antal komplexa ärenden med högre arvode och låg inkomst, men också av att det
syns ett ökat antal ärenden där överförmyndarnämnden har särskilda skäl att frångå huvudregeln och besluta att
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arvodeskostnaden ska belasta kommunen, trots att huvudmannen har inkomster som överstiger beloppsgränsen
för när de ska betala själva. Det rör framförallt äldre personer där kommunens höga kostnader för särskilt boende gör att huvudmannen inte har möjlighet att bära kostnaden själv, och på grund av ålder inte heller har rätt
att hos Försäkringskassan ansöka om merkostnadsersättning som annars skulle täcka kostnaderna för ställföreträdare.
Överförmyndarnämndens totalkostnad per ställföreträdarskap uppgår nationellt sett till 8696 kronor vilket ger en
kostnad på 114 kronor per kommuninvånare, Det kan jämföras med Ale där kostnaden uppgår till 7853 kronor
per ställföreträdarskap, vilket ger en kostnad på 86 kronor per kommuninvånare. Ur ett kommunekonomiskt
perspektiv är ställföreträdarskap således en billig, men för flera av våra medborgare en helt ovärderlig, insats.

5.1.1 Sammanfattande tabeller
Resultaträkning
Budget tkr
Intäkter

Utfall tkr

Avvikelse budget

17

0

-17

Kostnader

-3028

-2962

66

Netto

-3011

-2962

49

Nämndens kostnader är få och fördelas enligt följande:
Lönekostnader

-1185

Lagstadgat arvode och kostnadsersättning till ställföreträdare

-1525

IT-licenser (ärendehanteringssystem WärnaGo)

-40

Interna IT-licenser och tele

-13

Portokostnader

-26

Böcker

-10

Kurs och konferens

-21

Tolkkostnader

-6

Extern ställföreträdare

-87

Övriga kostnader

-49

Summa:

-2962

Inom övriga kostnader ryms kapitalkostnader för investering i nytt ärendehanteringssystem. Kostnader för extern
ställföreträdare omfattar arvode till professionell ställföreträdare för ett par huvudmän där det funnits särskilda
skäl att anlita sådan.

Resultaträkning (insikt)
Resulträkning
Budget tkr
3 Intäkter
5 Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnader
Alla Konton

Utfall tkr

Avvikelse Budget

17
-2 864

-17
-2 710

154

-164

-252

-88

-3 011

-2 962

49
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6 Personalanalys
6.1 Personalanalys och förslag för framtiden
Överförmyndarenheten har 1,8 årsarbetare fördelade på två tjänstemän, vilka handlägger överförmyndarnämndens ärenden. På grund av föräldraledighet har verksamheten bedrivits av 1,65 årsarbetare större delen av året.
Eventuell sjukfrånvaro redovisas av integritetsskäl gemensamt med kommunstyrelsens kansli- och säkerhetsavdelning. Verksamheten har dock pågått under året utan någon egentlig påverkan av den rådande pandemin.
Bemanningen är för närvarande tillräcklig för basverksamheten då handläggarna har lång erfarenhet inom området, gott samspel och starkt förankrade rutiner för det löpande arbetet, Vid arbetstoppar behöver dock ständiga
överväganden göras, då få enskilda arbetsuppgifter kan läggas helt åt sidan. Istället är det fördelningen av tid på
de olika arbetsmomenten som löpande får utvärderas utifrån behovet vid varje enskilt tillfälle. Verksamhetens
storlek och att överförmyndarhandläggarna arbetar lokalt, gör också att det finns en god kännedom om såväl huvudmännen som deras ställföreträdare vilket underlättar när prioriteringar ska göras.
Regeringen beslutade i juli 2019 om direktiv till ny utredning; Ju 2019:03 Utredningen om ställföreträdarskap att lita på
en översyn av reglerna om gode män och förvaltare. Utredningen har mynnat ut i ett betänkande och var under året ute
på remiss. Än är det oklart vad utredningen och dess lagförslag kommer leda till.
Beslut om ändringar i enlighet med förslaget skulle innebära flera stora förändringar för överförmyndarnämndens verksamhet, av vilka flera föreslås träda i kraft redan den 1 januari 2023. Utredningsansvaret och beslutanderätten i otvistiga ärenden om godmanskap föreslås bland annat flyttas över från tingsrätten till överförmyndarnämnden.
Tidsbegränsning för granskning av ställföreträdares redovisningar föreslås också, liksom att tillkommande områden, utanför de som rör ekonomiska frågor, ska granskas särskilt. Överförmyndarnämndens ansvar att informera
såväl huvudmän som ställföreträdare om uppdraget och överförmyndarnämndens roll som tillsynsmyndighet
tydliggörs, och krav på dokumentation om att så sker, införs.
Om de ändringar som föreslås blir verklighet är bedömningen av bland annat Sveriges Kommuner och Regioner,
(SKR), att överförmyndarverksamheterna kommer behöva utöka sin personaltäthet för att klara av de nya uppgifterna. SKR anser inte heller att den beräkning av statsbidrag till kommunen som räknats fram i betänkande,
kommer att täcka de ökade kostnaderna.
Överförmyndarnämnden följer utvecklingen och får om beslut till lagändringar tas vid behov lyfta frågan om utökade resurser för att möta de nya krav som ställs på verksamheten.
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktiges presidium
Sammanträdesdatum: 2022-05-03

KF ber §3

Dnr KS.2022.199

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv och kust 2021
Beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
bevilja ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv och kusts styrelse och
enskilda ledamöter i styrelsen för år 2021.
Sammanfattning
I samband med att kommunfullmäktige beslutar om årsredovisningen
behandlas revisionsberättelsen för det gånga året för Samordningsförbundet
Älv och kust.
I revisionsberättelsen för Samordningsförbundet Älv och kustframgår att
revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
det gågna året.
Enligt 26 § arbetsordning för kommunfullmäktige prövar kommunfullmäktiges
presidium frågor om ansvarsprövning. Kommunfullmäktiges presidium
tillstyrker revisionsberättelsen genom att föreslå till kommunfullmäktige att
bevilja ansvarsfrihet till styrelsen och dess ledamöter för år 2021.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2021 - Samordningsförbundet Älv och kust
Rapport om årsredovisningen 2021 - Samordningsförbundet Älv och kust
Styrelsen i Samordningsförbundet Älv och kusts beslut § 30, 2022-03-28
Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet Älv och kust
Beslutet skickas till
För kännedom

Samordningsförbundet Älv och kust
Ekonomichef
Redovisningschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

DocuSign Envelope ID: B7329D80-DA6F-450E-B08A-BDAF31086E1B

Till
Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Älv &
Kust
Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Stenungsund,
Tjörn och Öckerö kommun
Regionfullmäktige
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2021
Samordningsförbundet Älv & Kust
Organisationsnummer 222000-1941
Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i
Samordningsförbundet Älv & Kust, org nr 222000-1941, för verksamhetsåret 2021.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern
kontroll i verksamhet och räkenskaper.
Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den
interna kontrollen är tillräcklig.
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen,
förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder
revisorerna.
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Älv & Kust har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning
och god redovisningssed.
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Kungälv, 2022-03-31

Per Waborg
Revisor för Västra Götalandsregionen

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter

Björn Brogren
Revisor för kommunerna
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Till styrelsen i Samordningsförbundet Älv & Kust, org. nr 222000-1941
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen
Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Stenungssund, Tjörn och Öckerö kommun

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Älv & Kust för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta
verksamheten.



utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:





identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Älv & Kust för år
2021.
Vi bedömer även sammantaget att styrelsen för Samordningsförbundet Älv & Kust har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot förbundet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Jönköping 2022-03-31
KPMG AB
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Ansvarsfrihet för Bohus räddningstjänstförbund 2021
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Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
bevilja ansvarsfrihet för Bohus räddningstjänstförbunds direktion och enskilda
ledamöter i direktionen för år 2021.
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räddningstjänstförbund.
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tillstyrker att direktionen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för det
gågna året.
Enligt 26 § arbetsordning för kommunfullmäktige prövar kommunfullmäktiges
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bevilja ansvarsfrihet till direktionen och dess ledamöter för år 2021.
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Ordföranden har ordet.
2021 blev åter ett år av restriktioner och pandemibegränsningar. Vi var många som vid förra
årsskiftet trodde att farsoten snart skulle vara över men så blev det som bekant inte. Vi i direktionen
har nära följt utvecklingen och upplever att förbundsdirektör och ledningsgrupp tillsammans med
anställda har hanterat situationen mycket väl. Läget förbättrades under sommaren och lättnader i
restriktionerna genomfördes. Under senhösten blev det dock värre igen och nya restriktioner
infördes. Nödvändiga tillfälliga förändringar i bemanning och omställningar i arbets- och
förhållningssätt har varit nödvändiga och vi i direktionen upplever att dessa hanterats på ett
professionellt sätt. Förbundet har hela året alltid haft full beredskap och förmåga.
Under året som gått har på grund av coronsrestriktionerna antalet räddningsinsatser varit något
lägre än tidigare år. Även antalet tillsyner och förebyggande insatser och utbildningar har av samma
skäl varit färre. Ett fortsatt arbete har genomförts i syfte att både utöka förmågan och att
konkretisera planerna på att på sikt etablera en heltidsbemannad brandstation i Ale.
Sammanfattningsvis har 2021 varit ett bra år för Bohus Räddningstjänstförbund och det ekonomiska
resultatet blev på grund av pandemin bättre än väntat. Vi har en budget i balans med ett visst
överskott. Under hösten beslutades budget för 2022 och den av ägarna tilldelade budgetramen för
kommande år ger som vi ser det goda möjligheter till uppfyllnad av beslutat handlingsprogram.
Förbundsdirektören och ledningen har till direktionen levererat beslutsunderlag, planer och
utredningar av högsta kvalitet.
I början av hösten inkom synpunkter från medarbetare om brister i ledarskap och kultur. Detta
föranledde direktionen att omgående beställa en utredning av utomstående konsulter kring detta.
Denna utredning kommer att vara klar i början av 2022.
Som tillförordnad ordförande i direktionen vill jag rikta ett stort tack till förbundsledningsgruppen
och alla medarbetare för era insatser under återigen detta ovanliga år. Vi ser nu fram mot en
förhoppningsvis avtagande smittspridning och en friskare och mer normal vår, sommar och höst
2022 med så få olyckor som möjligt.

Bernt Lundborg
Tillförordnad förbundsordförande
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Förbundschefen har ordet
Bohus Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i Ale och
Kungälvs kommuner. Ale kommuns andel av förbundet uppgår till 40 % och Kungälvs kommuns andel
uppgår till 60 %. Räddningstjänstförbundet redovisar 2021 ett positivt resultat om 4 209 tkr. Ale
kommuns driftbidrag 2021 till förbundet var 33 250 tkr och Kungälvs kommuns driftbidrag var 49 050
tkr.
Verksamheten utgår från förbundsordningen samt redovisas i ”Handlingsprogram till skydd mot
olyckor” och omfattar Räddningsinsatser vid olyckor eller överhängande fara för olyckor, tillsyn enligt
Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Därtill finns ytterligare
beslutade uppgifter enligt förbundsordningen.
Förbundets direktion har under året genomfört 7 möten enligt fastställd mötesordning. Därtill har
medlemskommunerna träffats tillsammans med förbundets direktion och ledning vid två tillfällen.
Vid dessa tillfällen redovisas förbundets verksamhet, ekonomiska status samt framtida utmaningar.
Under 2020 färdigställdes rapporten "Framtida brandstationer och bemanning" inom förbundet och i
början av 2021 överlämnades densamma till ägarkommunerna för vidare hantering. Det innebär att
samtliga punkter som beslutades 2017 och sträcker sig till 2025 har genomförts.
Under året har samarbetet med gemensam larmcentral och "Gränslös räddningstjänst" fortsatt att
utvecklas. Lagen om skydd mot olyckor, vilken reviderades under 2020 och trädde i kraft 2021, visar
att det system som förbundet utvecklat sedan 2017 är rätt och uppfyller lagstiftarens intentioner.
Under 2021 anslöt sig Herrljunga, Strömstad, Tanum och Sotenäs till samarbetet.
Den reviderade lagstiftningen har även inneburit förändringar inom den förebyggande enhetens
arbete och planering. Förändring redovisades för direktionen under 2021 och implementeras i
förbundet under 2022. "Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor" har reviderats utifrån
lagändringen. Denna revidering föregicks av en revidering av förbundets "Risk- och konsekvensanalys
över kommunernas risker". Handlingsprogrammet beslutades av direktionen i december och gäller
till och med 2023.
2021 har naturligtvis präglats av den ännu pågående pandemin. Detta har påverkat förbundet
avsevärt vilket redovisas mer detaljerat längre ner i dokumentet. Det långsiktiga och målinriktade
skadeförebyggande arbete där tillsyn, information och utbildning utgör grunden, har fortsatt om än i
begränsad och anpassad form. Kommunernas anställda samt skolelever som fortfarande är
prioriterade grupper har inte kunnat mötas fysiskt under året, men möjligheten till utbildning och
information genom digitala medier har utvecklats.
Antal bygg- och planremisser har ökat jämfört med föregående år. Detta är inte något som förbundet
kan styra över utan antal ärenden inkommer utifrån rådande förutsättningar. Flera av dessa ärenden
har varit omfattande och har krävt mycket resurser. Förbundet har inte kunnat genomföra det antal
tillsyner som angivits i beslutad tillsynsplan, återigen en effekt av pandemin.
Det skadeavhjälpande arbetet har under året fortsatt att utvecklas för att möta samhällets risker och
krav. Antal räddningsinsatser för 2021 uppgår till 850, jämfört med 894 under 2020. Detta innebär
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att förbundet har haft ännu ett år med minskat antal räddningsinsatser. En positiv trend är att
antalet bränder har minskat i förbundet. Däremot går trenden för trafikolyckor i motsatt riktning.
Förbundet har i övrigt varit förskonade från större händelser och händelser utdragna i tid. Förbundet
har dock, enligt avtal inom Göteborgsregionen avseende "Gränslös räddningstjänst", varit våra
grannkommuner till hjälp vid flertal tillfällen. Därtill har förbundet även bistått nationellt. Förbundet
har bistått Mönsterås vid den omfattande skogsbranden i dess område och bistod även i
räddningsarbetet vid explosionen i Annedal, Göteborg. Vid dessa händelser hjälpte förbundet till
med räddning och stabsarbete. Totalt har förbundet vid 99 tillfällen bidragit med hjälp vid
räddningsinsats utanför vårt geografiska ansvarsområde.
Förbundet har under 2021 arbetat med nyrekrytering av både operativ och administrativ personal.
Utvecklingen av vår heltidsstyrka placerad vid Nols brandstation fortgår enligt plan. Problem kvarstår
dock med att rekrytera räddningspersonal i beredskap till samtliga stationer. Kontinuerligt genomförs
rekryteringskampanjer för att hitta lämpliga medarbetare. Pågående pandemi har försvårat
processen med att genomföra kampanjer och vissa tester vid rekryteringar vilket har inneburit
förseningar för nyanställningar och att vakanta platser vid sjukdom ej har kunnat återbesättas.
Förbundet har även investerat och reinvesterat i fordon och material enligt den av direktionen
beslutade planen för 2021. Förbundet har även sett över investeringsbehoven på kort och lång sikt.
Revidering av kommande investeringar har genomförts för att minska förbundets
avskrivningskostnader framgent.
Den fortfarande pågående pandemin har naturligtvis även påverkat förbundet och dess
arbetsuppgifter under hela 2021. Flexibilitet och uthållighet har varit ledord och jag vill rikta ett stort
tack till samtliga medarbetare. Tillsammans har vi planerat vårt arbete och beredskap vilket
resulterat i att vi under hela året, utan inskränkningar, har genomfört vårt uppdrag till medborgarna
att kunna utföra räddningsinsatser då olycka inträffar.
I oktober månad inkom, till direktionen, en skrivelse från flera medarbetare med kritik avseende
förbundets styrning och ledning. En oberoende utredning, av extern part, beställdes, dock så har
utredaren inte redovisat någon rapport än. Skrivelse och utredning har under sista kvartalet 2021
tagit stor kraft från förbundet, men tillsammans skall vi under 2022 ta emot rapporten och vidtaga de
eventuella åtgärder och förändringar som behövs för att utveckla förbundets förmåga.
Vi lever i ett samhälle som kräver allt större kunskap om risker och hur man hanterar dessa, vilket gör
att arbetet inom räddningstjänsten blir alltmer komplext. För att möta framtiden utvecklas
kompetensen hos medarbetarna genom kontinuerlig utbildning vilken bedrivs både externt och
internt. Därtill anpassas fordon och materiel för att kunna ge så god effekt som möjligt vid
räddningsinsatser och förebyggande arbete.
Allt detta samt mycket därtill arbetar vi med för att förbundet skall fortsätta att vara en viktig aktör i
att bygga och förvalta ett tryggt, säkert och hållbart samhälle med fokus på medborgarna.

Håkan Lundgren
Räddningschef – Förbundschef i Bohus Räddningstjänstförbund
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Förvaltningsberättelse
Verksamhetsbeskrivning
Förbundet är en sammanslagning av räddningstjänsterna i Kungälv- och Ale kommun. Förbundets
politiska styrning utövas av en direktion bestående av 4 ordinarie ledamöter och 4 ersättare från
respektive kommun. Verksamhetens mål är nedtecknade och beslutade i förbundets handlingsprogram vilket är upprättat enligt Lag [2003:778] om skydd mot olyckor (LSO). Ytterligare
verksamhetsmål står att läsa i beslutad förbundsordning.
Förbundet är organiserat i följande enheter;
• Administration och ledning
• Verksamhetsstöd
• Förebyggande uppdrag
• Räddningsuppdrag

Översikt över verksamhetens utveckling
Belopp i Tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Året resultat
Soliditet *
Likviditet
Investeringar (netto)
Långfristiga skulder
Antal hel- och deltidsanställda
Räddningstjänst i beredskap

2021
87 111
-77 151
4 209
33,1%
44,3%
6 186
3 269
45
94

2020
82 617
-70 031
6 089
24,8%
44,7%
11 007
3 901
42
88

2019
80 414
-73 411
820
26,7%
20,7%
4 016
4 800
44
96

2018
77 619
-69 015
3 617
23,8%
16,6%
6 328
7 283
41
106

2017
72 903
-65 289
2 761
16,7%
18,7%
7 690
0
39
92

*För 2021 och 2020 har förändring av leasingredovisning gjorts, det innebär att soliditeten har
påverkats. Omräkning har inte gjorts av åren dessförinnan.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Räddning
Räddningsinsatser hanteras på ett tillfredsställande sätt över hela förbundet. Förbundet har varit
förskonade från större händelser och händelser utdragna i tid såsom skogsbränder, oljeutsläpp och
dylikt.
Förbundets förmåga att samverka med andra myndigheter och organisationer har satts på prov
under året. Förbundet har bistått Mönsterås vid den omfattande skogsbranden och explosionen i
Annedal i Göteborg, vid dessa händelser hjälpte förbundet till med personal och stabsarbete.
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Totalt har förbundet hanterat 850 uppdrag under 2021, jämfört med 894 uppdrag 2020 och 949
uppdrag 2019. Det är en positiv trend att antalet uppdrag minskar. En bidragande orsak är
förmodligen Covid-19.
Antal händelser
2020
894

2019
949

Antal trafikolyckor
2020
139

2019
165

2021
850
Tabell 1 - Antal händelser i förbundet under åren 2019–2021

2021
151

Tabell 2 - Antal trafikolyckor i förbundet under åren 2019–2021

2021
165

Antal bränder
2020
205

2019
163

Tabell 3 - Antal bränder i förbundet under åren 2019–2021

2021
226

Antal automatiska brandlarm
2020
240

2019
291

Tabell 4 - Antal automatiska brandlarm i förbundet under åren 2019–2021

Insatsledarfunktionen har haft en hög belastning under sommaren då de enbart varit fem personer
på funktionen av normalt sex personer, detta till följd av bland annat sjukdom och föräldraledigheter.
Det har medfört att befintlig personal har behövt ta fler beredskapspass, vilket i sin tur lett till att
vissa projekt och individuella arbetsuppgifter blivit lidande. Situationen har lett till ett flertal
övertidspass vilket i sin tur har belastat förbundets budget för övertid. Under hösten har arbetet med
att skapa en mer robust, långsiktig och flexibel lösning lett till att ytterligare insatsledare har
rekryterats och förbundet kommer från 2022 ha sju insatsledare. Rekryteringen har hanterats inom
förbundets ekonomiska ramar.
Sommarens beredskapsbemanning har varit fullgod till stora delar i förbundet, undantaget
Räddningstjänst i Beredskap (RiB) i Nol och Surte. Dessa två RiB-stationer har haft större
personalbrist än övriga delar av förbundet. Inrättande av heltidsanställda i Ale har dock täckt upp
drygt 50% av personalbristen. Totalt sett så har personalbristen varit relativt liten i förhållande till
hela beredskapsläget i förbundet. Däremot så har belastningen på befäl vars uppgift är att säkerställa
beredskapen varit hög, befälen har fått arbeta med planering till följd av frånvaro med kort varsel.
Situationen har slitit hårt på organisationen och det kan på sikt orsaka problem. Därför är det viktigt
att fortsätta utvecklingen av heltidsanställd personal i den östra delen av förbundet. Rekrytering av
RiB har gjorts under hösten, med fokus på framför allt Nol och Surte. Totalt inkom 29 ansökningar,
varav 6 stycken ledde till anställning. Flera av dem har även hunnit gå en introduktionsutbildning och
kommer sannolikt kunna ta plats under början av 2022.

7

Under hösten har övningar och möten kunnat genomföras i en mer normal omfattning. Behovet är
stort att ta ikapp den övningstid som gått förlorad, framför allt bland RiB-personalen. Det har
medfört att samtliga RiB-stationer har varit iväg på övningar på Färjenäs eller Alingsås övningsfält.
Förbundet har fortfarande stort fokus på rådande pandemi. Även om många är fullvaccinerade, så är
smittläget fortfarande osäkert. Planering för större bortfall fortgår samtidigt som förberedelser görs
för att öppna upp och utöka de verksamhetsdelar som begränsats av pandemin. Arbetet ihop med
övriga räddningstjänster i Göteborgsregionen fortgår.

Förebyggande
Allmänt
Pandemin har påverkat förbundets verksamhet även det här året. Många uppdrag som hade stannat
upp lite kunde återupptas under hösten, men tyvärr så stannade arbetet upp igen i slutet av året när
pandemin tog ny fart. Åtgärder och anpassningar har gjorts på flera sätt för att förbundet ska kunna
genomföra sina uppdrag samt bemöta oro från personal.
Den tid som funnits till förfogande har använts för att planera och hålla i internutbildning kring
tillsyn. Dock så har den stannat av lite till följd av den rådande turbulensen inom förbundet samt
pandemin.
Under sommaren kom tillsynsarbetet igång även om det varit utmanande att boka tillsynen under
semestertid. Utbildning och arbete för att exempelvis möta ungdomar har gjorts digitalt eller
utomhus. Förberedande arbeten har även gjorts för att på så sätt kunna komma igång med
utbildningar, när möjlighet finns.
Statistik
Nedan visas statistik över den förebyggande verksamhetens åtgärder

Plan och bygg Ale
Plan och bygg Kungälv
Totalt plan och bygg
Tillsyn Lagen om skydd mot olyckor
Tillsyn Lagen om brandfarliga och explosiva varor
Tillstånd brandfarlig vara
Tillstånd explosiv vara
Polisiära remisser
Serveringstillstånd

2021
68
124
192

2020
70
104
174

2019
45
81
126

39
18
21
6
9
8

39
18
41
8
10
10

50
21
16
4
59
30

Plan och bygglov
Under verksamhetsåret har antalet handlagda ärenden från enheten ökat något jämfört med
föregående år. På grund av Covid-19 har handläggarna genomfört byggsamråd via digitala möten och
enbart avslutande samråd har genomförts på plats på aktuellt objekt. Förbundet har medverkat vid
flera större projekt.
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I Kungälvs kommun har Fastighets AB Balder ansökt om bygglov för att riva Klocktornet och bygga
flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenplanet. Fiskberedningsföretaget Leröy Seafood
etablerar verksamhet på en fastighet vid Arntorp som har medfört en ändring av gällande detaljplan
för området. Vid Kongahällaområdet har det beviljats bygglov för nybyggnad av höghus md 24
våningar.
I Ale kommun har det efter en lång process genomförts slutsamråd för Jennylunds ridhus. Varuhuset
Klädkällaren i Bohus har utökat sina verksamhetslokaler med ett växthus för en ny
trädgårdsavdelning. I Älvängen etablerar Willys en ny livsmedelsbutik nära E 45, vilket har medfört
skyddsåtgärder på byggnaden för att klara en händelse med farligt gods på vägen. I Älvängen har
även ett bygglov beviljats för att uppföra bostäder vid Gustavas plats, däribland ett flerbostadshus på
11 våningar.
Tillsyn
Situationen med rådande pandemi har inneburit begränsningar för tillsynsverksamheten. Arbetet har
dock prioriterats och kom igång under sommaren och hösten. Trots pandemi lyckades förbundet
ändå komma i närheten av målet för året på ungefär 60–70 tillsyner.
Uppföljningen av genomförda tillsyner har mestadels skett via e-post och telefon med hänsyn till
rådande pandemi. I vissa verksamheter måste avslut av tillsynsärendet ske på plats, dessa har
genomförts under hösten alternativt skjutits fram.
Under hösten påbörjades även arbetet med att besöka och bedöma brandskyddet i bostäder. De
första besöken genomfördes i Nödinge. Tyvärr fick arbetet sättas på paus i december då pandemin
åter gjorde sig påmind.
Farlig verksamhet
Under perioden har arbetet fortgått med att stödja Ale kommun med följderna efter att Surte damm
har klassats som farlig verksamhet av Länsstyrelsen. En insatsplan har tagits fram under hösten för
att underlätta vid en olyckshändelse.
Den 15 augusti skedde en olycka vid Perstorp Oxo i Nol med utsläpp av restprodukter som följd. Vid
uttappning av Heavy ends (restprodukt från produktionen av ftalsyra) i företagets bassäng för
restprodukter svämmade den av okänd anledning över. Läckaget spred sig utanför företagets område
och rann ner i dagvattenbrunnar och närliggande vattendrag. Olyckan ledde aldrig till någon insats
med operativa resurser, endast insatsledare samt chefs- och stabsresurs från Kungälv och insatschef
från Göteborg var på plats. Länsstyrelsen är informerad.
Tillstånd brandfarliga och explosiva varor
2021 var ett händelserikt år för de som arbetar med Brandfarligt och explosivt på flera plan.
Den 1 augusti 2021 kom ändringar i både lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor.
Ändringarna har till syfte att försvåra illegal hantering av explosiva varor och innebär därför ökade
krav på kontroll av personer som har tillgång till sådana i tillståndspliktiga verksamheter eller har
inflytande över sådana verksamheter.
En viktig nyhet i lagen är krav på anmälan, prövning och godkännande av deltagare. För att få delta i
tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor krävs att var och en är prövad och godkänd av
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tillståndsmyndigheten. Detta i sin tur innebär att räddningstjänsten skickar frågan vidare till polisen
som då tittar på om den sökande förekommer i misstankeregistret eller brottsregistret innan beslut
fattas i frågan om lämpligheten hos den sökande. Utöver det så måste sökande kunna uppvisa intyg
på att de har utbildningar som krävs för att få hantera dessa varor.
Senast den 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta
arbeta med explosiva varor. Ytterligare en nyhet i lagstiftningen är att maximal tillståndstid för ett
tillstånd som gäller explosiv vara numera är 3 år, detta gäller dock inte brandfarlig vara där
tillståndstiderna är oförändrade.
Nouryon PPC har ansökt om förnyande av befintligt tillstånd enligt lag (2010:11) om brandfarliga och
explosiva varor för den hantering av väteperoxid som förekommer på siten. Myndigheten för
Samhällsskydd och beredskap (MSB) har använts som stöd i ärendet.
Under året skedde ett par incidenter vid sprängarbete i Rollsbo där stenar slog ned i fastigheter
närhet. Räddningstjänsten har följt upp händelsen och samverkat med berörda myndigheter. Under
hösten och fram tills idag har det inte framkommit något som skulle utgöra ett hinder för
verksamhetens tillstånd för att hantera explosiv vara.
I förbundet finns det 6 återförsäljare av fyrverkeri. Antalet återförsäljare har dom senaste åren näst
intill halverats vilket till viss del är en konsekvens av myndigheternas förbud av att sälja vissa typer av
fyrverkeri som exempelvis raketer med styrpinnar.
Utbildningar
På grund av rådande pandemi har i stort sett samtliga fysiska utbildningar fått ställas in. Under
hösten kom arbetet igång och ett stort antal utbildningar har trots allt kunnat genomföras. Det har
även varit fokus på förberedelser, för att komma igång med utbildningar när pandemin är över.
Utbildningar (antal personer)
PAR-utbildade elever (Polis, Ambulans, Räddningstjänst)
Barn på buss
Heta arbeten
Brandkunskap för alla/Hjärt-lungräddning Ale
Brandkunskap för alla/Hjärt-lungräddning Kungälv
Totalt Brandkunskap för alla/Hjärt-lungräddning

2021
300
140
14

2020
0
159
19

2019
571
0
89

323
452
775

193
330
523

330
463
793

Utbildningar för barn och unga
Under året har förbundet arbetat med att få till samma koncept i Ale som finns i Kungälv för
skolungdomar i årskurs 2 (barn på buss) och årskurs 8 (Polis Ambulans Räddningstjänst, PAR). Under
hösten genomfördes de flesta PAR-utbildningarna innan smittan tog fart igen. Barn på buss kunde
påbörjas men kunde inte slutföras på grund av pandemin.
Under hösten har arbetet fokuserat på att knyta kontakter inom skolorna i Ale. Det finns även
förberett utbildningsunderlag för årskurs 2, 5 och 8. Kontakter med rektorer vid en förskola i Nol har
skett för att bistå i deras brandkunskapsutbildning som sker under vår och höst. För
räddningstjänstens del handlar det om att bistå med information och rådgivning till lärare samt vara
med vid utrymningsövningar och prata med barnen. Under sommaren har förbundet besökt en
förskola i Älvängen för att informera om brandskydd och svara på frågor.
Under sommaren har räddningstjänsten deltagit i träffar och aktiviteter med ungdomar från Ungkan.
Bland annat gjordes en mindre brandutbildning på utsidan av Nol brandstation. Även besök på Da
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Vinciskolan gjordes i samband med dessa aktiviteter. Förbundet har även besökt en fotbollsskola i
Nödinge tillsammans med Polis och Frivilliga resursgruppen (FRG). Under sommaren har flera besök
gjorts på olika barn- och ungdomsplatser.
Brandkunskap för alla och hjärt-lungräddning
På grund av pandemin så har förbundet inte kunnat erbjuda fysiska utbildningar under våren. Istället
har medlemskommunerna erbjudits digital utbildning vilken har anpassats efter kursdeltagarnas
behov. Under hösten övergick förbundet till fysiska utbildningar till dess att smittan tog fart igen.
Under 2021 har det utbildats 775 personer i Brandkunskap för alla och Hjärt-lungräddning, vilket är
över förväntan. Målet var från början att utbilda 1120 kommunalanställda under året, men på grund
av pandemin ändrades prognosen till ungefär 500–600 personer. Under 2022 har redan över tusen
personer bokats in under första halvåret, förutsatt att det inte blir nya restriktioner så kommer dessa
genomföras.
Kontakt med Kungälv och Ale kommun har tagits för att se om det går att effektivisera
bokningssystem och rutiner. Eventuellt finns det möjlighet att få till ett bättre bokningssystem med
hjälp av Kungälvs kommun, arbetet kommer fortsätta under 2022. Det har även tagits kontakt med
brandskyddsföreningen för att se på möjligheterna att kombinera utbildningen med en plattform elearning.

Olycksundersökning
Fördjupande olycksundersökningar
I år har en fördjupad undersökning genomförts efter en räddningsinsats vid brand i byggnad i Lid i
februari.
Implementering av dialogmodellen AAR (After Action Review)
Arbetet med att implementera After Action Review, AAR, har fortgått på Kungälvs brandstation. AAR
innebär att man hämtar kunskaper och erfarenheter från ”vardags-/vanliga olyckor” med syfte att
identifiera utvecklingsmöjligheter som inte hittas vid de utredningsmetoder som tillämpats tidigare.
Arbetssättet har tillämpats mer under sommaren, men används inte riktigt fullt ut ännu, arbete
pågår med implementeringen och ska sedan enligt plan spridas till övriga brandstationer inom
förbundet.
Metodiken har provats vid större händelser, exempelvis vid branden på Marstrandsön i augusti.
Hittills är det statistiska underlaget för litet för att några slutsatser ska kunna dras av det nya
arbetssättet.

Heltidsutvecklingen i den östra delen av förbundet
Heltidsstyrkans utveckling fortsätter. Bemanningen har gjort att styrkan kunnat dämpa en stor del av
det bemanningstapp som funnits under året i den östra delen av förbundet. Under året har styrkan
även börjat använda sitt nya fordon för att på så sätt kunna vara effektivare i ett första läge.
Övningsverksamheten har varit i fokus för perioden då lättnader i restriktioner har möjliggjort
övningar igen. Fokus har framför allt varit att öva ihop med RIB-personal i Surte och Nol. I övrigt har
mycket tid lagts på att utveckla och öva personalens färdigheter.
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Styrkan har även genomfört flera smittanpassade aktiviteter för att möta medborgare i samhället.
Särskilt fokus har lagts på barn och unga, bland annat på mötesplatsen Ungkan i Nödinge.
Under hösten har styrkan utökas med en ytterligare person och utvecklingen fortsätter, en
befälsfunktion kommer tillsättas under 2022. Här är det viktigt att utvecklingen görs i samarbete med
övriga delar av förbundet och gentemot förbundets målsättningar. Det är också viktigt att fokus läggs
på att avlasta RiB-personalen i förbundets östra del. Styrkan har även haft frånvaro under slutet på
året vilket kommer fortgå under 2022. Detta kommer till viss del kunna lösas med vikarier samt ett
utökat samarbete med hela organisationen.

Brandskyddskontroll och rengöring (sotning)
2017 övertog förbundet kommunernas ansvar för brandskyddskontroll och rengöring (sotning).
Under 2019 genomfördes upphandling om sotningstjänster i Kungälv och Ale. Upphandlingen
medförde Kungälvs sotarna AB ansvarar för sotningsverksamheten i Kungälvs kommun och GÖSAB
AB ansvarar för sotningsverksamheten i Ale kommun.
Avtalen började gälla 2020-08-01 och har medfört att sotningsverksamheten arbete är likformig i
båda kommunerna. Avtalen medförde även att sotningsleverantörerna nu arbetar med
brandförebyggande arbetsuppgifter i samverkan med brandskyddsföreningen. Detta handlar
exempelvis om att kontrollera brandvarnare och brandsläckare samt att utbilda fastighetsägarna om
hur de ska agera vid brand.
Under 2021 fortsatte sotningsverksamheten att bedrivas med gott resultat och i enlighet med
intentionerna i genomförd upphandling. Under 2021 har det varit fortsatt ansträngt för den nya
sotningsleverantören i Ale. Det beror på brister i kontrollboken från tidigare leverantör, vilket har
medfört omfattande administrativa utmaningar för både sotningsleverantören och för förbundet.
Pandemin har medfört en ökad ansträngning för sotningsleverantörerna att klara av uppsatta frister.
Detta beror på att förbundet har infört restriktioner till sotningsleverantörerna för att hindra och
begränsa smittspridning.
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Samtliga sotningsobjekt i förbundet för 2021 har genomförts. I Ale kommun är även samtliga
brandskyddskontroller genomförda, i Kungälvs kommun har 63% genomförts.
Föreläggande
14 föreläggande har utfärdats i Ale kommun. I Kungälvs kommun har inga föreläggande skrivits, dock
kommer det skrivas förelägganden på 6 objekt.
Efterbesiktning
Under året har fem efterbesiktningar genomförts i Kungälvs kommun. I Ale kommun har två stycken
efterbesiktningar genomförts.
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Utfall redovisas av respektive leverantör i bifogade bilagor:
1 Kungälvs sotarna AB 2021
2. Sammanställning Hembesök Kungälv
3. GÖSAB 2021
4.Sammanställning Hembesök Ale

Verksamhetsstöd
Förbundet har gjort inköp av anläggningstillgångar enligt framtagen plan. Nytt fordon till Ale heltid
har levererats och tagits i drift. Förbundets upphandling av ny släckenhet blev överklagad, men är nu
klar och leverans förväntas hösten 2022. Nya ledningsfordon är beställda under 2021 och leverans
kommer att ske under första kvartalet 2022.
Dialog med fastighetsägare pågår löpande och vissa större projekt har skett på Kungälvs
brandstation. Tidigare byte av ventilation har medfört vissa omfattande justeringar. Ett större arbete
med att byta ut och uppdatera Kungälv stations reservkraftsystem samt öka förbundets robusthet
pågår.

Pensionsförpliktelse

Pensionsförpliktelser
Avsättning inkl. särskild löneskatt
Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)

2021
9 322
0
0
0
9 322

2020
6 847
0
0
0
6 847

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde
Totalt pensionsförsäkringskapital
Totalt kapital pensionsstiftelse
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)

0
0
0
0

0
0
0
0

9 322
0

6 847
0

Finansiering
Återlånade medel
Konsolideringsgrad
*Det finns inga placeringar avseende pensionsmedel

Händelser av väsentlig betydelse
2021 har framför allt präglats av Covid-19. Förbundets inriktning har hela tiden varit och är
fortfarande att minska smittspridningen i samhället och bland medarbetare inom förbundet samt
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upprätthålla den operativa förmågan. För att uppnå detta har arbetsuppgifter omprioriterats och
interna beslut har fattats för att minimera negativa effekter. Dialog har förts med Länsstyrelsen,
regionala myndigheter och organisationer samt med medlemskommunerna. Förbundets presidium
har kontinuerligt fått information och har även varit delaktiga i interna verksamhetsbeslut.
Det går ännu inte att redovisa den ekonomiska effekten av Covid-19 i förbundet. På grund av
pandemin så har vissa verksamhetsmål inte uppnåtts.
Riksdagen beslutade i oktober 2020 om en revidering av "Lag om Skydd mot olyckor".
Förbundet har under året förberett sig för att kunna uppfylla lagstiftarens nya krav. Än så länge finns
inga föreskrifter eller handböcker publicerade vilket gör att förbundet har fått arbeta med tolkning
själva vilket är komplicerat.
Det gemensamma ledningssystemet som bildades 2019 inom Göteborgsregionen med en gemensam
ledningscentral som samordnar insatser för samtliga organisationer som ingår i samarbetet fortsätter
att utvecklas. Nya medlemmar i det gemensamma ledningssystemet är räddningstjänsterna i
Strömstad, Tanum, Sotenäs och Herrljunga. Implementering har skett under 2021.
Förbundsdirektionen har till förbundsägarna överlämnat den slutgiltiga rapporten "Framtida
brandstationer och bemanning inom Bohus Räddningstjänstförbund" samt en skrivelse med förslag
till beslut om fortsatt utredning och projektering.

Väsentliga personalförhållanden
Personal
Förbundets personal är fördelad på 5 stationer. Av förbundets 15 kvinnliga medarbetare så arbetar
12 i uttryckande tjänst.
Antal anställda inom
förbundet
Totalt

2021
2020
Hel-och
Räddningstjänst Hel-och
Räddningstjänst
deltidsanställda beredskap
deltidsanställda beredskap
45
94
42
88

Könsfördelning:
Kvinnor
Män

9
36

6
88

7
35

7
81

Åldersfördelning:
29 år och yngre
30–49 år
50 år och äldre

5
28
12

10
58
22

5
21
16

11
59
18

Genomsnittlig ålder

41

41

43

40
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Rekrytering och avgång
Under året har förbundet gjort en översyn av vissa befattningar med anledning bland annat inför
kommande pensionsavgångar och avgångar. Översynen har lett till en viss omstrukturering och
förändringar av några befattningar. Anledningen till förändringarna som genomförts är att kunna
rusta upp och möjliggöra utmaningarna som vi ser kommer närmsta åren samt för att organisationen
behöver bli ännu mer flexibel och robust i enlighet med de mål som är satta för verksamheten.
När det gäller RiB-organisationen så har det varit en del avgångar under året som lett till en
belastning vad gäller bemanningen för framför allt Nol men även till viss del Surte station. Under året
så gjordes en rekryteringsinsats i Ale för att rekrytera personal. Det var en lyckad rekryteringsinsats
som ledde till anställning av fler nya medarbetare till Nol.
2021
2020
Hel-och
Räddningstjänst Hel-och
Räddningstjänst
deltidsanställda beredskap
deltidsanställda beredskap
Rekryteringar totalt
4
6
3
4
Kvinnor
2
0
1
1
Män
2
6
2
3

Rekrytering och
avgång

Avgångar totalt
Kvinnor
Män

3
1
2

4
0
4

5
1
4

2
0
2

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Det har inte förekommit
några längre sjukskrivningar.

Sjukfrånvaro av ordinarie tillgänglig
arbetstid (%)
Total sjukfrånvaro

2020
2021
Hel-och
Hel-och
deltidsanställda deltidsanställda
5,66
2,64

Total sjukfrånvaro fördelat på kön
Kvinnor
Män

4,43
2,21

7,48
5,29

Totalt sjukfrånvaro fördelat på ålder
29 och yngre
30–49 år
50 år och äldre

1,58
2,41
3,44

17,29
3,08
7,36

Sjukfrånvaro överstigande 60 dagar

0

20,09
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Arbetsmiljö
Förbundets arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del av vardagen och arbetet ska bedrivas på ett
säkert och förebyggande sätt. Alla perspektiv i arbetsmiljön ska beaktas; organisatoriska, sociala och
fysiska faktorer. Bohus Räddningstjänstförbund ska också vara en organisation med en öppen och
inkluderande arbetsmiljö som är tillgänglig för alla och där diskriminering och trakasserier inte
förekommer. Det yttersta målet är att alla anställda ska ha en god och säker arbetsmiljö som främjar
hälsa och arbetsglädje men också kvalité.
För att säkerställa att målet uppnås genomförs skyddsronder och skyddskommittémöten årligen
enligt schema. Tillbud och olycksfall hanteras genom ett digitalt ärendehanteringssystem och följs
upp veckovis.
I oktober månad inkom, till direktionen, en skrivelse från flera medarbetare med kritik avseende
förbundets styrning och ledning. En oberoende utredning, av extern part, beställdes, dock så har
utredaren inte redovisat någon rapport än. Skrivelse och utredning har under sista kvartalet 2021
tagit stor kraft från förbundet, men under 2022 ska förbundet erhålla rapporten och vidta de
eventuella åtgärder och förändringar som behövs för att utveckla förbundets förmåga.
En översyn av arbetstidsförläggningen för heltidspersonalen i Kungälv har startats upp. Information
är genomförd med fackliga representanter och en arbetsgrupp är tillsatt.

Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning
Förbundet följer det av direktionen beslutade handlingsprogrammet vilket finns nedbrutet i mål som
redovisas i förbundets verksamhetsplanering. Verksamhetsplanen revideras varje tertial.

Förväntad utveckling
Förbundet fortsätter att planera för att bibehålla operativ förmåga då pandemin ännu inte avmattats
i regionen. Planering görs även för att kunna hantera eventuella större skogsbränder under rådande
situation den kommande sommaren. Planering görs i samverkan med regionens räddningstjänster.
Bedömningen är att regionen säkerställer förmågan att gemensamt hantera händelser med stor
samhällspåverkan.
Förbundet deltar i arbetet med att revidera Ale- och Kungälvs kommuns oljeskyddsplaner.
Arbetet utförs tillsammans med säkerhetsavdelningarna samt miljöavdelningarna i respektive
kommun.
Förbundet fortsätter att arbeta med revidering av handlingsprogrammet för 2020–2023.
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Måluppföljning
Inledning
I förbundets handlingsprogram finns det 12 uppsatta mål. Verksamhetsplanen har varit ett verktyg
för ledningsgruppen att arbeta med för att klara av de nationella/lokala (handlingsprogrammet) krav
vilket förbundet har. De 12 målen är:
1. Regional Samverkan skall öka. Förbundet skall prioritera: God förmåga till samverkan med
närliggande räddningstjänster inom GR. Tillsammans med andra myndigheter utreda ökad
samverkan till räddningsinsatser i kustzonen.
2. Förbereda för att starta upp och leda räddningsinsatser i skredområden samt tillsammans
med kommunerna, myndigheterna och andra aktörer bidra till att förebygga större skred.
3. Förbundet skall bli mer flexibelt och anpassningsbart för att bättre uppfylla samhällets totala
krav.
4. Tillvarata erfarenheter från genomförda olycksutredningar internt och externt för att
utveckla effektivare insatser.
5. Öka förbundets förmåga att arbeta under hög oro i samband med antagonistisk händelse.
6. Trygga avbrottsfri alarmering och prioriterade åtaganden genom sårbarhetsanalys och
upprättande av handlingsplaner för relevanta scenarier avseende inkommande samt
utgående alarmering.
7. Öka personalens förmåga att arbeta inom hela förbundets verksamhetsutövning.
8. Kvalitetssäkra förmågan i det operativa räddningstjänstuppdraget.
9. Stärka kunskapen hos allmänheten om räddningstjänsten och risker samt riskförebyggande
åtgärder mot bränder.
10. Skapa rutiner och påbörja arbetet för att reducera risken för brandrelaterade olyckor samt
bidra till att reducera risker för andra olyckor. De riskreducerande åtgärderna ska främst
fokuseras mot riskutsatta grupper.
11. I samverkan med kommunernas VA och samhällsbyggnadsaktörer arbeta för möjligheterna
till installation av brandtekniska system och att effekten av räddningsinsatser förbättras.
12. Arbeta aktivt med att undersöka olycksorsaken vid olika händelser och sprida samt
implementera dess lärdomar.
Under första 2021 har Bohus Räddningstjänstförbund arbetat med verksamhetsplan kopplat till
innevarande år. En stor del av förbundets arbete med handlingsprogrammets mål och
verksamhetsplan är kopplat till ett särskilt område. Detta benämns som löpande arbete och syftet
med dessa typer av projekt är att arbeta med mål som inte har ett tydligt slutdatum. Ett arbete vilket
löper på kontinuerligt, exempel på sådana mål är:
•
•
•

HLR-utbildning
Rekrytering
Olycksutredning

Den typen av projekt samlats i ett särskilt fack och redovisas inte nedan utan de projekt som
redovisas nedan är de som har ett tydligt start- och slutdatum.
Under verksamhetsplanen för 2021 så har det även arbetats med projekt som inte faller in inom
målen kopplat till handlingsprogrammet, exempelvis arbete med tillsynsplan.
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Status för verksamhetsmål - förebyggande avdelningen
Fördjupat arbete mot hela riskpanoramat
Verksamheten fortlöper genom kontinuerlig dialog med respektive kommun. Förbundet arbetar även
tillsammans med externa aktörer såsom Länsstyrelsen, angränsande kommuner, andra
räddningstjänster med flera, i dessa frågor.
Bostadstillsyn och övergång till löpande arbete
Mycket av grundarbetet är klart. Tanken är att tillsynen/besöket ska göras utifrån tre delar. En del
består av översyn av det byggnadstekniska brandskyddet av byggnaden. Den andra delen är
dörrknackning där räddningstjänsten informerar och hjälper till att kontrollera brandvarnare samt
svarar på eventuella frågor kring brandskydd och säkerhet. Den tredje delen handlar om att ta fram
en plan för hur agerandet vid en insats skulle se ut. Arbetet påbörjades under hösten men fick
avbrytas i slutet av året på grund av pandemin.
Ras och skred
Arbetet med ras och skred pågår enligt verksamhetsplanen. Det har hållits både interna och externa
möten med aktörer som kan hjälpa till i arbetet. En rapport om behov och väg framåt har tagits fram
och delgetts ledningsgruppen. Förbundet kommer även skicka två personer till en MSB-utbildning i
ras och skred på Sandö. Det har även tagits fram underlag till standardrutiner och småkort som kan
användas i det akuta skedet. Framtagande av utbildningsmaterial har påbörjats samt översyn av
vilken utrustning som kan behöva införskaffas. Arbetet kommer fortgå, åtgärder tas fram enligt
framtagen rapport och under 2022 bör ett koncept vara klart. Tanken är också att delta i Barents
Rescue 2022 i Bodö där bland annat en större ras och skredövning ska ske.
Arbete med ungdomar
Arbetet är igång i den östra delen av förbundet. Under året har smittläget har varit den största
utmaningen för att komma vidare i arbetet. Förhoppningen är att etablerade kontakter ska
upprätthållas och att ännu fler aktiviteter genomföras framöver.
Utveckla samarbetet med VA-enheterna i Ale och Kungälv
I juni bildades en arbetsgrupp i Kungälv för att ta fram en släck- och brandvattenplan som ingår
som en delplan i kommunens VA-plan. Förbundet deltar med en representant i arbetsgruppen.
Arbetet kommer att pågå under ett år med en färdig plan i juni 2022. Den inventering som
startades upp under 2021 kommer att införlivas i arbetsgruppens arbete.

Efter att uppdraget är slutfört ska det vara tydligt vilken aktör eller enhet inom kommunen som
har det ekonomiska ansvaret gällande frågor som berör brand- och släckvatten. Vidare innebär
uppdraget att det ska finnas en tydlighet i rutiner kring anläggandet, förnyelse och underhåll av
brandposter. Motsvarande arbete har inte påbörjats i Ale kommun.
Uppdatera tillsynsarbetet enligt ny lag och föreskrifter
MSB har beslutat under november om en ny föreskrift som börjar gälla 1 juli 2022. Därefter har
arbetet startat med att anpassa organisationen efter detta. En arbetsplan har tagits fram och under
våren 2022 kommer tillsynsfristerna, verksamhetsregister och andra arbetssätt kopplat till detta
uppdateras.
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Råd och anvisningar
Inom uppdraget i verksamhetsplanen har det under året inte funnits behov av att uppdatera äldre
brandskydds-PM till relevanta råd- och anvisningar. Detta kommer framledes att övergå till löpande
arbete.
Uppföljning vårdboende
Installation av boendesprinkler på äldreboenden och gruppbostäder i Kungälvs kommun är i första
hand kopplat till tidigare genomförda tillsyner. Under hösten påbörjades installation på
gruppbostäder där några anläggningar blev klara vid årsskiftet och resterande anläggningar beräknas
vara klara i juni 2022.
Utreda orsak till bostadsbränder
Under året har arbetssättet påbörjats och rådata har samlats in för flera bostadsbränder. Än så länge
är det statistiska underlaget för litet för att relevanta slutsatser ska kunna dras, även om vissa
samband redan kunnat påvisas.
Tillsynsutbildning
Internutbildningen motsvarande Tillsyn A har startats upp under året. På grund av turbulensen inom
organisationen samt Covid-19 så har arbetet stannat av, men det förväntas bli klart under första
halvåret 2022.
Utveckla utbildning för brandskydd till skolungdomar
Konceptet kring PAR (årskurs 8) är i princip klart, förhoppningen är att kunna starta upp utbildningen
i båda kommunerna under 2022. För årskurs 5 är materialet klart, det återstår att tillsammans med
skolorna bestämma hur utbildningen ska genomföras. För Barn på buss, årskurs 2, kvarstår kontakt
med bussbolag som ska prata om bussäkerhet och att boka utbildningstillfällen med skolorna.
Inventering av verksamheter där tillsyn ska genomföras
Under sommaren 2021 har förbundet tagit fram en lista på de verksamheter som omfattas av det
nya förslaget på föreskrift från MSB. Det som kvarstår är att lägga in verksamheter i förbundets
dokumenthanteringssystem. Det kan dock inte göras förs än dokumenthanteringssystemet har
anpassats för detta samt att föreskrifterna beslutats.
Fortsätta arbete kring boende industriområdet
I maj hölls ett uppföljningsmöte med representanter från de berörda enheterna i kommunen. Alla
vittnar om att det i nuläget är svårt att arbeta med detta projekt. Ett antal nya personer har
tillkommit i konstellationen. Under september hölls ett nytt möte och arbetet gemensamma tillsyner
har återupptagits.
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Resultat
Uppfyllnadsgrad

2021 Uppfyllningsgrad
Klart
90 - 100 %
80 - 90 %
70 - 80 %
60 - 70 %
50 - 60 %
40 - 50 %
30 - 40 %
20-30 %
10-20 %
0-10 %
Ej påbörjat
0

1

2

3

4

5

6

Antal projekt

Tabellen ovan redogör att de flesta projekten ej blev färdigställda under året. Dock så ska en del av
projekten fortlöpa under längre period och förväntas bli klara senare än 2021. Arbetet med
verksamhetsplanen och dess projektmål har begränsats i olika grad på grund pågående pandemi. Det
medfört att vissa ej har kunnat fortlöpa enligt plan.

Arbete med verksamhetsplanen utifrån de olika lokala målen i
handlingsprogrammet
Antal projekt inom de olika lokala målen
Lokalt mål 1
Lokalt mål 2
Lokalt mål 3
Lokalt mål 4
Lokalt mål 5
Lokalt mål 6
Lokalt mål 7
Lokalt mål 8
Lokalt mål 9
Lokalt mål 10
Lokalt mål 11
Lokalt mål 12

Antal projekt

Tabellen ovan redogör att förbundet under året har arbetat med 9 utav de 12 uppsatta lokala målen i
handlingsprogrammet. Det mål som förbundet har arbetat mest med är lokalt mål 3.
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God ekonomisk hushållning
Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning finns formellt inte men utgörs de facto av
de mål som finns i förbundets handlingsprogram, se avsnittet Måluppföljning.

Ekonomisk ställning
För 2021 visar Bohus Räddningstjänstförbund ett positivt resultat på 4 209 tkr, jämfört med
föregående års resultat på 6 089 tkr. För året ett nollresultat budgeterat, i delårsrapporten per 202108-31 prognostiserades ett positivt resultat på 1 600 tkr.
Intäkterna visar på ett överskott på 0,9 mkr jämfört med budget, det beror dels på att automatiska
larm orsakat av annat än brand överstiger budget med 0,3 mkr och dels på att insatser utanför
förbundets gränser överstiger budget med 0,3 mkr, dessutom har förbundet sålt av fordon för 0,3
mkr.
Verksamhetens kostnader understiger budget med 2,2 mkr, det beror på flera saker. Pandemin har
medfört att vakanta platser och sjukskrivningar inte gått att ersätta, då det varit väldigt svårt att
rekrytera personal, det har medfört ungefär 1 mkr lägre kostnader. Räddningstjänst i beredskap
ligger 0,6 mkr lägre än budget, det beror dels på att utbildningar och övningar inte kunnat
genomföras som planerat på grund av pandemin samt färre antal larm. Timlönerna understiger
budget med 0,9 mkr, det beror dels på att en del timanställningar har omvandlats till månadslöner
och en del har täckts upp av att fastanställda fått arbeta övertid, därmed överstiger övertiden budget
med 0,3 mkr.
Pensionsavsättningen har ökat jämfört med tidigare år, främsta anledningen till det är att KPA har
räknat om livslängden och därmed ökat avsättningen.
Avskrivningar understiger budget med ungefär 1 mkr, det beror på försenade leveranser av fordon.
Finansiella intäkter och kostnader ligger ungefär i nivå med budget.
Investeringar
Förbundet arbetar aktivt med de investeringar som beviljats i investeringsbudgeten.
Investeringsutfallet uppgår till 6,2 mkr för 2021, av det utgörs 2,6 mkr av investeringar från 2020 års
budget. 3,6 mkr avser årets budget, vilken uppgick till 9,9 mkr. Anledningen till att hela budgeten för
året inte har utnyttjats beror främst på försenad leverans av fordon, dessa förväntas levereras under
2022.

Soliditet och förpliktelser
Förbundets soliditet är god, den uppgår till 33,2 %. Likviditeten däremot är svag, den ligger på 43,7
%. Dock så säkras betalningsförmågan av kortfristiga skulder upp av att förbundet ingår i Kungälvs
kommuns koncernkontosystem där Bohus Räddningstjänstförbund har möjlighet att nyttja en
checkräkningskredit. Soliditeten har förbättrats jämfört med föregående år, medan likviditeten ligger
i nivå med föregående år.
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Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av panter eller ansvarsförbindelser.
Balanskrav och nyckeltal
Kommunallagen innehåller krav på att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om kostnaderna för ett
visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och resultatet
återställas under de närmast följande tre åren. Balanskravsresultatet uppgår till 3 939 tkr och därmed
är balanskravet uppnått.

Finansiella mål
Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning finns formellt inte men utgörs de facto av
de mål som finns i förbundets handlingsprogram vilka följs upp och kommenteras i
verksamhetsplanen. Förbundets finansiella mål är att uppfylla balanskravet, det vill säga ett resultat
på 0 eller bättre, det målet uppfylls under 2021.

Driftredovisning
Förbundet upprättar ingen särskild driftredovisning, den redogörs för genom uppställd
resultaträkning nedan. I den framgår utfallet i förhållande till budget för den löpande verksamheten.

Balanskravsresultat
Tkr
Årets resultat
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Orealiserade vinster
Återföring orealiserade vinster
Verksamhetens resultat
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

2021-12-31

2020-12-31

4 209
-270
0
0
0
3 939

6 089
-303
0
0
0
5786

0
0

0
0

3 939

5786

Justering har gjorts för realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar. Balanskravsresultatet
uppgår till 3 939 tkr och därmed är bedömningen att balanskravet är uppfyllt.
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Resultaträkning
Tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1
2,3,4

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

5

2021-12-31

Budget 2021

2020-12-31

87 111
-77 151
-5 526
4 434

86 185
-79 325
-6 600
260

82 617
-70 031
-6 145
6 441

0
0
4 434

0
0
260

0
0
6 441

2
-227
4 209

0
-260
0

0
-352
6 089

0
4 209

0
0

0
6 089
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Balansräkning
Not 2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgånger
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

0

0

18 558
40 349
58 907

18 682
40 210
58 892

0

0

58 907

58 892

0

0

3 592
0
2 678
6 270

11 264
0
0
11 264

65 177

70 156

17 366
4 209
21 575

11 277
6 089
17 366

10

9 322
0
0

6 847
0
0

11
12

20 114
14 166
34 280

20 746
25 197
45 943

65 177

70 156

Inga
Inga

Inga
Inga

6,7

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

8

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Eget Kapital
Årets resultat
Summa Eget kapital
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser och panter

9
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Kassaflödesanalys
Belopp i Tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat, not 9
Avskrivningar & nedskrivningar, not 6
Förändring avsättningar, not 10
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapitalet
Förändring kortfristiga fordringar, not 8
Förändring kortfristiga placeringar
Förändring kortfristiga skulder, not 12
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Ökning/minskning värdepapper
Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar, not 6
Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, not 6
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upplåning, not 12
Amortering, not 12
Förändring kortfristig del, not 12
Förändring övriga långfristiga skulder, not 11
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

2021

2020

4 209
5 526
2 475
0

6 089
6 144
556
0

12 210
7 672
0
2 123
22 005

12 789
-6 133
0
-2 867
3 789

0
-6 186
645
0
0
-5 541

0
-11 007
0
0
0
-11 007

0
0
0
-632
-632

0
0
0
-899
-899

15 832
-13 154
2 678

-8 117
-5 037
-13 154
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Redovisningsprinciper
Bohus Räddningstjänstförbund följer Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), övrig
redovisningspraxis och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Intäkter
Intäkter redovisas, i enlighet med RKR 2 Intäkter, till det värde som erhållits eller kommer erhållas.
Intäkterna består huvudsakligen av förbundsbidrag från ägarkommunerna. Bidraget beslutas av
kommunerna och förbundet fakturerar kommunerna tertialvis.
Personalkostnader
Lönerna är bokförda enligt kontantprincipen. Förändring av semesterlön och övertidsskuld redovisas
som en kostnad i verksamheten. Sociala avgifter bokförs som ett procentuellt påslag på
lönekostnaden. Timlöner och ersättning för obekväm arbetstid som är intjänade den sista månaden
som omfattas av bokslutet tas upp som kortfristig skuld, då den utbetalas först månaden därpå.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för
planmässiga avskrivningar och nedskrivningar. Den ekonomiska livslängden ska överstiga tre år och
anskaffningsvärdet ska överstiga ett värde om minst ett ½ prisbasbelop för att en anskaffning ska
redovisas som en anläggningstillgång.
Anläggningstillgångar i balansräkningen som övertogs från medlemskommunerna har upptagits till det
bokförda värde objekten haft i respektive medlemskommuns balansräkning i samband med
förbundets bildande.
Leasingavtal
Enligt RKR R5 så fördelas leasing på finansiell och operationell leasing. Den finansiella leasingen
redovisas som en materiell anläggningstillgång och framtida leasingavgifter redovisas som en skuld.
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 2021 är första året
då finansiell leasing redovisas, jämförelseåret har räknats om. Tillgången respektive skulden utgörs
av framtida leasingavgifter som förbundet är bundet till genom avtal. Någon korrekt beräkning har
inte gjorts i år, men kommer göras under till nästa bokslut.
Med finansiella leasingavtal avses i det här fallet lokaler där leasingperioden omfattar större delen av
leasingobjektets ekonomiska livslängd även om inte äganderätten övergår. Dessa lokaler har specifikt
anpassats efter räddningstjänstens verksamhet och kan inte med lätthet ersättas av annan lokal.
Med operationell leasing avses korttidshyra av maskiner och inventarier samt lokaler som förbundet
med lätthet kan säga upp och ersätta med andra lokaler.
Avskrivningar
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestämmande av den ekonomiska livslängden görs
utifrån beräknad nyttjandeperiod i enligt med RKR 4 Materiella anläggningstillgångar. Aktivering av
anläggningstillgångar sker normalt den månad som investeringen tas i bruk. Nominell metod används
för beräkning av avskrivningar, det vill säga linjär avskrivning på ursprungligt anskaffningsvärde.
På de anläggningar som övertogs vid förbundets bildande beräknas internränta på deras bokförda
värde. SKR:s förslag på internräntesatser används. På redan befintliga anläggningstillgångar så har
komponentavskrivning inte tillämpats, däremot på nyanskaffade maskiner så har en del komponenter
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bedömts ha kortare avskrivningstid och har därför delats upp på olika komponenter med olika
avskrivningstider.
Avskrivningstider
Byggnader
Fordon
Räddningstjänstutrustning
Maskiner och inventarier
Mark

År
20–33
5–20
5–10
5–20
Ingen avskrivning

Pensionsskuld
Pensioner från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen inklusive löneskatt.
Beräkning har skett enligt RIPS19. Pensionsåtagande avseende anställda före år 2013 redovisas som
åtagande i Ale- respektive Kungälvs kommuns årsredovisning.
Från och med 2000 har arbetstagaren själv fått möjlighet att placera en del av sin tjänstepension. Det
innebär att Bohus Räddningstjänstförbund årligen betalar ut den intjänade individuella delen till KPA
som administrerar fördelningen av pensionspengarna till respektive individs valda förvaltare. Den del
av pensionsskulden med tillhörande löneskatt, som betalas ut under 2022, bokas upp som kortfristig
skuld under 2021.
Inga medel är placerade för att möta framtida pensionsutbetalningar. Pensionsåtagande finns för
förbundschefen vid dennes pensionsavgång, i övrigt har förbundet inga pensionsåtaganden för
personer i ledande ställning eller direktionen.
Pensionsskuld som redovisas under kortfristiga skulder avviker från KPA:s prognos och uppskattas
istället baserat på årslönen, vilket historiskt har stämt bra med vad kostnaden faktiskt landar på när
fakturan kommer påföljande år.
Avsättningar för pensioner
Bohus Räddningstjänstförbund har en avsättning för pensioner inklusive löneskatt. Varje år bokförs
förändringen (ökningen/minskningen) av skulden mot årets resultat, detta år har avsättningen
minskat.
Skulder
Vid förbundets bildande skedde ett övertagande av anläggningstillgångar från
medlemskommunerna. Detta övertagande finansierades genom ett reverslån mot respektive
kommun. Reverslånen amorteras i takt med avskrivningarna av tillgångarna. Tillämpad ränta är den
rekommenderande internräntan som Sveriges kommuner och regioner (SKR) fastställer. Räntan för
2021 är 1,2 %. Den del av reverslånen som förfaller inom ett år redovisas som en kortfristig skuld.
Förbundets likviditet hanteras i ett gemensamt koncernkontosystem där Kungälvs kommun och övriga
kommunala bolag ingår.
Nyckeltal och förpliktelser
Soliditet är ett mått på hur stor andel av förbundet totala resurser som finansieras med eget kapital.
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av panter eller ansvarsförbindelser.
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Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter
Belopp i tkr
Förbundsbidrag Ale kommun
Förbundsbidrag Kungälvs kommun
Automatlarm
Utbildning
Avgift brandsyn
Tillståndsavgifter
Försäljning av anläggningstillgångar
Övriga intäkter
Summa

2021-12-31
33 250
49 050
2 931
67
180
197
270
1 166
87 111

2020-12-31
31 120
46 680
2 873
51
156
190
303
1 244
82 617

2021-12-31
-52 916
-7 738
-1 900
-14 597
-77 151

2020-12-31
-47 164
-7 621
-1 900
-13 346
-70 031

Not 2 Verksamhetens kostnader
Belopp i tkr
Personalkostnader
Leasingavgifter
Släckvatten
Övriga kostnader
Summa
Not 3 Operationella Leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal

Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

2021-12-31
-1 224
-2 449
0
-1 186

2020-12-31
-1 211
-3 634
0
-1 179

2021-12-31
-59
-44
0
-103

2020-12-31
-71
-41
0
-113

Not 4 Revision
Belopp i tkr
Årsbokslut
Delårsbokslut
Rådgivning
Summa
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Not 5 Finansiella kostnader
Belopp i tkr
Räntekostnader
Ränta, pensionsskuld
Summa

2021-12-31
-103
-124
-227

2020-12-31
-177
-174
-351

2021-12-31

2020-12-31

2 723
0
0
2 723

2 764
-41
0
2 723

-886
0
-124
-1 010

-770
10
-126
-886

1 713

1 837

17,6

17,6

2021-12-31

2020-12-31

72 803
6 186
-2 302
0
76 687

62 734
11 007
-979
41
72 803

-32 593
1 657
0
-5 402
-36 338

-27 544
979
-10
-6 018
-32 593

40 349

40 210

7,6

7,6

Not 6 Materiella anläggningstillgångar
Belopp i tkr
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde övertagna anläggningar
Omklassificeringar
Årets anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningar
Ingående ackumulerade avskrivningar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Genomsnittlig nyttjandeperiod mark, byggnader och
tekniska anläggningar
Belopp i tkr
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde anläggningar
Årets anskaffningar/pågående nyanläggningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningar
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Genomsnittlig nyttjandeperiod maskiner och inventarier
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Not 7 Finansiell leasing
2021-12-31
16 845
6 629
10 216
0

2020-12-31
16 845
6 629
10 216
0

2021-12-31
499
697
773
1 623
3 592

2020-12-31
8 409
289
533
2 033
11 264

2021-12-31
17 366
4 209
21 575

2020-12-31
11 277
6 089
17 366

2021-12-31
6 847
-55
0
2 029
100
483
0
-82
0

2020-12-31
6 291
0
0
824
140
109
0
-517
0

Total pensionsavsättning

9 322

6 847

Avsatt till pensioner
Löneskatt
Summa pensionsåtagande
Återlånade medel

7 502
1 820
9 322
9 322

5 510
1 337
6 847
6 847

Pensioner som avsättning
Pensioner som ansvarsförbindelse
Summa pensionsåtagande
Återlånade medel

9 322
0
9 322
9 322

6 847
0
6 847
6 847

Totala minimileaseavgifter
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år

Not 8 Kortfristiga fordringar
Belopp i tkr
Kundfordringar
Fordran Skatteverket
Fordran mervärdesskatt
Övriga kortfristiga fordringar
Summa
Not 9 Eget kapital
Belopp i tkr
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa
Not 10 Avsättningar pensioner
Belopp i tkr
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Aktualiseringar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Sänkning av diskonteringsränta
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Pensioner före 2013 tryggas av Ale respektive Kungälvs kommun och redovisas därmed som
pensionsåtagande i deras respektive årsredovisning.
Not 11 Långfristiga skulder
2021-12-31
1 823
1 446

2020-12-31
1 609
2 292

Leasingavtal relaterat till finansiell leasing av fastigheter

16 845

16 845

Summa

20 114

20 746

Reverslån Ale kommun
Reverslån Kungälvs kommun

Not 12 Kortfristiga skulder
Belopp i tkr
Kortfristig del av reverslån Ale kommun
Kortfristig del av reverslån Kungälvs kommun
Kortfristig skuld Kungälvs Kommun*
Leverantörsskulder
Upplupna semesterlöner
Upplupen övertidsersättning
Övriga kortfristiga skulder
Summa

2021-12-31
163
469
0
4 133
1 467
222
7 712
14 166

2020-12-31
296
603
13 154
2 658
1 279
245
6 962
25 197

*Kungälvs kommun har med bank avtalat om ett så kallat koncernkontosystem. Mellan kommunen
och Bohus Räddningstjänstförbund har interna kreditvolymer avtalats. Om det är en skuld på
koncernkontot på koncernkontot vid årsskiftet redovisas det som en kortfristig skuld till Kungälvs
kommun. Den koncerninterna kreditlimiten uppgår till 10 000 tkr.
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Investeringsredovisning
Belopp i Tkr
Motor- och pumpbyte
Offensiv enhet 7560
Brandslang och armatur skogsbrand
Fystestutrustning
Indikeringsutrustning Kem
Kem och rökskydd
Larmställ och höghöjdsskydd hjälmar
Ledningsfordon
Möbler och inventarier
Navigation
Rakel utbyte
Ras och skred
Reinvesteringar
Räddningstjänstutrustning
Slangtvätt och ultraljud o ren arbetsmiljö
Slangtvätt Werma HM200
Släck räddningsfordon
Stab ledningsutrustning Robust
Transportfordon och småbilar
Tvättmaskin Torksskåp RAP
Utalarmering sökare
Övningsfältet

2021-12-31
625
1 985
94
82
0
264
0
450
0
99
147
0
0
92
0
1 200
37
333
520
70
197
0
6 195

Budget
2021
0
0
100
100
150
100
250
1 300
75
200
150
150
100
120
400
0
5 000
500
750
150
200
100
9 895

Återstående Avvikelse
budget
mot
2020
budget
1 300
-675
2 791
-806
0
-6
0
-18
0
-150
0
164
0
0
0
-850
0
-75
0
-101
0
-3
0
-150
0
-100
0
-28
0
-400
0
1 200
0
-4 963
0
-167
0
-230
0
-80
0
-3
0
-100
4 091
-7 541
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-05-10

KS § 62

Dnr KS.2019.283

Motion från Robert Jansson (SD) m.fl. om att avsluta
bidragsavtal med Ale Folkets Husförening
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förklara
motionen besvarad.
Sammanfattning
Robert Jansson (SD), Marita Henriksson (SD) och Pernilla Johansson (SD) har
inkommit med en motion om att avsluta bidragsavtal med Ale Folkets
Husförening med följande förslag:
·

Kommunfullmäktige beslutar att avsluta alla bidragsavtal med folkets
hus förening.

·

Kommunfullmäktige beslutar att Folkets hus framgent får ansöka
driftsbidrag enligt gällande riktlinje för föreningsbidrag.

Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som i beslut föreslagit
till kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad. De två befintliga
avtalen som finns mellan kommunen och Ale Folkets Husförening kommer att
upphöra att gälla vid årsskiftet 2022/2023. Av denna anledning föreslås
motionen till kommunfullmäktige förklaras som besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-21
Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN § 40, 2022-03-31
Tjänsteutlåtande från sektor kultur och fritid
Motion från Sverigedemokraterna, inkommen 2019-10-12
Yrkande
Monica Samuelsson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning avslag till
förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-05-10

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Robert Jansson (SD) lämnar följande protokollsanteckning för
Sverigedemokraternas räkning:
"Vi ser det som anmärkningsvärt att motionen genomfördes innan den kom upp
för politisk behandling samt den långa beredningstiden av motionen. Vi kan
konstatera att utan vår motion så hade inte avtalet med Folkets hus sagts upp."
Beslutet skickas till
För kännedom

Kultur- och fritidsnämnden
Sverigedemokraterna
Ale Folkets Husförening

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2019.283
Datum: 2022-04-21
Kanslichef Erik Bergman
Kommunstyrelsen

Motion från Robert Jansson (SD) m.fl. om att avsluta
bidragsavtal med Ale Folkets Husförening
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förklara motionen besvarad.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Robert Jansson (SD), Marita Henriksson (SD) och Pernilla Johansson (SD) har inkommit med
en motion om att avsluta bidragsavtal med Ale Folkets Husförening med följande förslag:
· Kommunfullmäktige beslutar att avsluta alla bidragsavtal med folkets hus förening
· Kommunfullmäktige beslutar att Folkets hus framgent får ansöka enligt gällande
riktlinjer ”KULTURSTÖD ALE KOMMUN - Driftsbidrag sid 13-14, bidrag till enskild
fritidsanläggning”
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som i beslut föreslagit till
kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad. De två befintliga avtalen som finns
mellan kommunen och Ale Folkets Husförening kommer att upphöra att gälla vid årsskiftet
2022/2023. Av denna anledning föreslås motionen förklaras som besvarad.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-21
Kultur- och fritidsnämndens beslut KFN § 40, 2022-03-31
Tjänsteutlåtande från sektor kultur och fritid
Motion från Sverigedemokraterna, inkommen 2019-10-12
Beslutet skickas till
För kännedom

Kultur- och fritidsnämnden
Sverigedemokraterna
Ale Folkets Husförening
Ärendet
Robert Jansson (SD), Marita Henriksson (SD) och Pernilla Johansson (SD) har inkommit med
en motion om att avsluta bidragsavtal med Ale Folkets Husförening med följande förslag:
· Kommunfullmäktige beslutar att avsluta alla bidragsavtal med folkets hus förening
· Kommunfullmäktige beslutar att Folkets hus framgent får ansöka enligt gällande
riktlinjer ”KULTURSTÖD ALE KOMMUN - Driftsbidrag sid 13-14, bidrag till enskild
fritidsanläggning”
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som i beslut föreslagit till
kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad. De två befintliga avtalen som finns
mellan kommunen och Ale Folkets Husförening kommer att upphöra att gälla vid årsskiftet
2022/2023. Av denna anledning föreslås motionen förklaras som besvarad.
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.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Förvaltningens bedömning
Förvaltning bedömer att förutsättningarna i motionen uppfylls då avtalen upphör att gälla vid
årsskiftet 2022/2023. Motionen föreslås därmed kunna förklaras som besvarad.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

20191007
Motion om att avsluta bidragsavtal med Folkets hus förening
Kommunen kommer framöver att behöva spara in skattemedel där vi kan. Vi har uppmärksammat att
föreningen folkets hus får särskilda bidrag för att driva runt sina lokaler.
Sverigedemokraterna värnar kärnverksamheten framför allt annat dvs. skola och omsorg. Att då
subventionera och ge ett enskilt bidrag till en förening ser vi som uteslutet.
Vi är väl medvetna om att folkets hus även tillhandahåller lokaler till kommunen för bland annat
skolans behov.
Vi värnar likabehandlingsprincipen och ingen vare sig det gäller person, brukare, företag eller
förening ska särbehandlas. Vi kan inte se att Folkets hus förening behandlas enligt
likabehandlingsprincipen utan de särbehandlas positivt exempelvis i jämförelse med våra
bygdegårdsföreningar.

Sverigedemokraterna föreslår fullmäktige besluta:
-

Att avsluta alla bidragsavtal med folkets hus förening
Att Folkets hus framgent får ansöka enligt gällande riktlinjer ”KULTURSTÖD ALE KOMMUN Driftsbidrag sid 13-14, bidrag till enskild fritidsanläggning”.

Robert Jansson(SD)

Marita Henriksson(SD)

Pernilla Johansson(SD)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kultur och fritid
Diarienummer:KFN.2019.59
Datum: 2022-03-23
Enhetschef kultur, Ulf Berglund
Kultur- och fritidsnämnden

Motion om att avsluta bidragsavtal med Folkets hus Sverigedemokraterna
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förklara motionen
besvarad.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att avsluta bidragsavtal med Ale
Folketshusförening.
Det finns två avtal som reglerar ersättning för att Ale Folketshusförening hyr ut sina lokaler i
Nol och Älvängen. Båda dessa avtal är uppsagda till upphörande per årsskiftet 2022/2023.

Åsa Turesson

Ulf Berglund

Interimchef

Enhetschef kultur

Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande
Motion om att avsluta bidragsavtal med Ale Folketshusförening, Sverigedemokraterna
2019-10-07

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
Kultur- och fritidsnämnden
Enhetschef, Ulf Berglund

För kännedom:
Sverigedemokraterna
Ale Folketshusförening

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Bakgrund
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att avsluta bidragsavtal med Ale
Folketshusförening. I sin motion formulerar Sverigedemokraterna två förslag till
Kommunfullmäktige.
Motionens första förslag till Kommunfullmäktige:
”Att avsluta alla bidragsavtal med Folkets hus förening”
Motionens andra förslag till Kommunfullmäktige:
”Att Folkets hus framgent får ansöka enligt gällande riktlinjer ’KULTURSTÖD ALE
KOMMUN – Driftsbidrag sid 13-14, bidrag till enskild fritidsanläggning’
De två avtal som reglerar ersättning för att Ale Folketshusförening hyr ut sina lokaler i Nol
och Älvängen är uppsagda till upphörande per årskkiftet 2022/2023.
Ale Folketshusförening kommer, efter det att dessa två avtal har slutat gälla, kunna ansöka
om bidrag för sin verksamhet utifrån gällande riktlinjer för föreningsbidrag.
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
Riktlinjer för föreingsbidrag för föreningar i Ale kommun. KFN.2019.41
Remissyttrande
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL xxxx-xx-xx
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Beslutet fattas av kultur- och fritidsnämnden. Nämndsekreterare kommer att expediera
beslutet.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

KFN § 40

Dnr KFN.2019.59

Motion från Robert Jansson (SD), Marita Henriksson
(SD) och Pernilla Johansson (SD) om att avsluta
bidragsavtal med Ale Folketshusförening
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
motionen ska anses besvarad.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att avsluta bidragsavtal
med Ale Folketshusförening.
Det finns två avtal som reglerar ersättning för att Ale Folketshusförening hyr ut
sina lokaler i Nol och Älvängen. Båda dessa avtal är uppsagda till upphörande
per årsskiftet 2022/2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-03-23
Motion från Robert Jansson (SD), Marita Henriksson (SD) och Pernilla
Johansson (SD) om att avsluta bidragsavtal med Ale Folketshusförening
Beslutet skickas till
För vidare hantering: Kommunfullmäktige
För kännedom: Motionärerna

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-05-10

KS § 64

Dnr KS.2022.212

Ändrat uppdrag med anledning av uppsagda avtal
med pensionärsföreningar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar upphäva
kommunfullmäktiges beslut KF § 142, 2020-09-07 att ge omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att slutföra förhandlingarna med de
pensionärsföreningar som omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den 15 maj
2014 § 56, gav sin sektor i uppdrag att påbörja förhandling med i syfte att arbeta
fram nya avtal. Samarbete ska ske med kultur- och fritidsnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till
socialnämnden att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden lägga fram
alternativa lösningar till fullmäktige efter att ha inhämtat synpunkter från
berörda föreningar.
Sammanfattning
Sedan år 2000 har det funnits avtal mellan kommunen och
pensionärsföreningar. Aktuella avtal är från 2007 och är slutna med Ale-Norra
PRO, Ale-Nödinge PRO, Skepplanda-Hålanda SPF, Alebygdens SPF (numera
SPF Seniorerna Ale) och Surte-Bohus PRO.
Avtalen innebär i huvudsak att föreningarna åtar sig att på uppdrag av
kommunen anordna social verksamhet och andra aktiviteter för kommunens
pensionärer samt delta i brukarrådsverksamhet. Föreningarna får som
ersättning fritt disponera lokaler i kommunala anläggningar samt i folkets husoch bygdegårdslokaler, i den mån lokalerna inte behöver disponeras av
kommunal verksamhet.
Kommunfullmäktige har genom beslut KF § 142, 2020-09-07 gett omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i samarbete med kultur- och
fritidsnämnden slutföra förhandlingarna med de pensionärsföreningar som
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i beslut OAN § 56, 2014-05-15 gav sin
sektor i uppdrag att påbörja förhandling med i syfte att arbeta fram nya avtal.
Kommunfullmäktige har samtidigt beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att
inom uppsiktsplikten tillse att kommunen säger upp de befintliga avtalen med
pensionärsföreningarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-05-10

Kommunen, socialnämnden (tidigare omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden)
och kultur- och fritidsnämnden gemensamt, har den 22 juni 2021 sagt upp 2007
års avtal till upphörande den 31 december 2022.
Socialnämnden har i beslut SN § 39, 2022-03-31 bland annat föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att, med återkallande av sitt uppdrag givet i beslut
KF § 142, 2020-09-07 till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att slutföra
förhandlingarna med pensionärsföreningarna, uppdra till socialnämnden att i
samarbete med kultur- och fritidsnämnden lägga fram alternativa lösningar till
fullmäktige efter att ha inhämtat synpunkter från berörda föreningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-19
Socialnämndens beslut SN § 39, 2022-03-31
Tjänsteutlåtande från sektor socialtjänst
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
För kännedom

Kommunjurist
Ale-Norra PRO
Ale-Nödinge PRO
Skepplanda-Hålanda SPF
SPF Seniorerna Ale
Surte-Bohus PRO

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2022.212
Datum: 2022-04-19
Kommunjurist Klas Holmberg
Kommunstyrelsen

Ändrat uppdrag med anledning av uppsagda avtal med
pensionärsföreningar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår i enlighet med socialnämndens förslag att kommunfullmäktige
beslutar att, med återkallande av sitt uppdrag givet den 7 september 2020, § 142, till omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden att slutföra förhandlingarna med pensionärsföreningarna, uppdra
till socialnämnden att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden lägga fram alternativa
lösningar till fullmäktige efter att ha inhämtat synpunkter från berörda föreningar.
Motivering till beslut
Beslutet är inte av sådan art att det ska motiveras.
Sammanfattning
Sedan år 2000 har det funnits avtal mellan kommunen och pensionärsföreningar. Aktuella
avtal är från 2007 och är slutna med Ale-Norra PRO, Ale-Nödinge PRO, Skepplanda-Hålanda
SPF, Alebygdens SPF (numera SPF Seniorerna Ale) och Surte-Bohus PRO.
Avtalen innebär i huvudsak att föreningarna åtar sig att på uppdrag av kommunen anordna
social verksamhet och andra aktiviteter för kommunens pensionärer samt delta i
brukarrådsverksamhet. Föreningarna får som ersättning fritt disponera lokaler i kommunala
anläggningar samt i folkets hus- och bygdegårdslokaler, i den mån lokalerna inte behöver
disponeras av kommunal verksamhet.
Kommunfullmäktige har den 7 september 2020, § 142, beslutat att ge omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden slutföra
förhandlingarna med de pensionärsföreningar som omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den
15 maj 2014, § 56, gav sin sektor i uppdrag att påbörja förhandling med i syfte att arbeta fram
nya avtal. Kommunfullmäktige har samtidigt beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att
inom uppsiktsplikten tillse att kommunen säger upp de befintliga avtalen med
pensionärsföreningarna.
Kommunen, socialnämnden (tidigare omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden) och kultur- och
fritidsnämnden gemensamt, har den 22 juni 2021 sagt upp 2007 års avtal till upphörande den
31 december 2022.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2(3)

Socialnämnden har den 31 mars 2022, § 39, bland annat beslutat att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att, med återkallande av sitt uppdrag givet den 7 september
2020, § 142, till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att slutföra förhandlingarna med
pensionärsföreningarna, uppdra till socialnämnden att i samarbete med kultur- och
fritidsnämnden lägga fram alternativa lösningar till fullmäktige efter att ha inhämtat
synpunkter från berörda föreningar.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-19
Socialnämndens protokoll 2022-03-31, § 39
Tjänsteutlåtande 2022-03-18, dnr OAN.2021.97
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
För kännedom:

Ale-Norra PRO
Ale-Nödinge PRO
Skepplanda-Hålanda SPF
SPF Seniorerna Ale
Surte-Bohus PRO
Handläggaren
Ärendet
Ärendet är beskrivet i tjänsteutlåtande 2022-03-18. Därefter har socialnämnden behandlat
ärendet.
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Socialnämnden har den 31 mars 2022, § 39, beslutat
att några nya avtal inte ska ingås av 2007 års modell,
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att, med återkallande av sitt uppdrag givet
den 7 september 2020, § 142, till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att slutföra
förhandlingarna med pensionärsföreningarna, uppdra till socialnämnden att i samarbete med
kultur- och fritidsnämnden lägga fram alternativa lösningar till fullmäktige efter att ha
inhämtat synpunkter från berörda föreningar,
att uppdra till sektor socialtjänst att initiera förhandlingar med sektor service om att så långt
möjligt till sektor service överföra kontorslokaler, snickerilokaler och liknande lokaler, som
inte används i socialnämndens verksamhet.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området är beskrivet i tjänsteutlåtande daterat den 18 mars 2022.
Remissyttrande
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Medbestämmandelagen är inte tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Området är beskrivet i tjänsteutlåtande daterat den 18 mars 2022.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör samma bedömning som i tjänsteutlåtande daterat den 18 mars 2022.
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PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

SN § 39

Dnr OAN.2021.97

Avtal med pensionärsföreningar
Beslut
Socialnämnden beslutar
att några nya avtal inte ska ingås av 2007 års modell,
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att, med återkallande av sitt
uppdrag givet den 7 september 2020, § 142, till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden att slutföra förhandlingarna med
pensionärsföreningarna, uppdra till socialnämnden att i samarbete med kulturoch fritidsnämnden lägga fram alternativa lösningar till fullmäktige efter att ha
inhämtat synpunkter från berörda föreningar,
att uppdra till sektor socialtjänst att initiera förhandlingar med sektor service
om att så långt möjligt till sektor service överföra kontorslokaler,
snickerilokaler och liknande lokaler, som inte används i socialnämndens
verksamhet.
Sammanfattning
Sedan år 2000 har det funnits avtal mellan kommunen och
pensionärsföreningar. Aktuella avtal är från 2007 och är slutna med Ale-Norra
PRO, Ale-Nödinge PRO, Skepplanda-Hålanda SPF, Alebygdens SPF (numera
SPF Seniorerna Ale) och Surte-Bohus PRO.
Avtalen innebär i huvudsak att föreningarna åtar sig att på uppdrag av
kommunen anordna social verksamhet och andra aktiviteter för kommunens
pensionärer samt delta i brukarrådsverksamhet. Föreningarna får som
ersättning fritt disponera lokaler i kommunala anläggningar samt i folkets husoch bygdegårdslokaler, i den mån lokalerna inte behöver disponeras av
kommunal verksamhet.
Kommunfullmäktige har den 7 september 2020, § 142, fattat beslut om att ge
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i samarbete med kulturoch fritidsnämnden slutföra förhandlingarna med de pensionärsföreningar
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den 15 maj 2014, § 56, gav sin sektor i
uppdrag att påbörja förhandling med i syfte att arbeta fram nya avtal.
Kommunfullmäktige har samma datum som ovan angivet fattat beslut om att
uppdra till kommunstyrelsen att inom uppsiktsplikten tillse att kommunen
säger upp de befintliga avtalen med pensionärsföreningarna.
Kommunen, socialnämnden (tidigare omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden)
och kultur- och fritidsnämnden gemensamt, har den 22 juni 2021 sagt upp 2007
års avtal till upphörande den 31 december 2022.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-03-31

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Avtal med pensionärsföreningar, 2022-03-18
Deltagande i beslut
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektorchef, sektor socialtjänst
Sektorchef, sektor kultur och fritid
För kännedom

Ale-Norra PRO
Ale-Nödinge PRO
Skepplanda-Hålanda SPF
Alebygdens SPF (numera SPF Seniorerna Ale)
Surte-Bohus PRO
Sektorchef, sektor service

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer:OAN.2021.97
Datum: 2022-03-18
Sektorchef Ebba Gierow
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Avtal med pensionärsföreningar
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att några nya avtal inte ska ingås av 2007 års modell,
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att, med återkallande av sitt uppdrag givet den 7
september 2020, § 142, till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att slutföra förhandlingarna
med pensionärsföreningarna, uppdra till socialnämnden att i samarbete med kultur- och
fritidsnämnden lägga fram alternativa lösningar till fullmäktige efter att ha inhämtat
synpunkter från berörda föreningar,
att uppdra till sektor socialtjänst att initiera förhandlingar med sektor service om att så långt
möjligt till sektor service överföra kontorslokaler, snickerilokaler och liknande lokaler, som
inte används i socialnämndens verksamhet.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Sedan år 2000 har det funnits avtal mellan kommunen och pensionärsföreningar. Aktuella
avtal är från 2007 och är slutna med Ale-Norra PRO, Ale-Nödinge PRO, Skepplanda-Hålanda
SPF, Alebygdens SPF (numera SPF Seniorerna Ale) och Surte-Bohus PRO.
Avtalen innebär i huvudsak att föreningarna åtar sig att på uppdrag av kommunen anordna
social verksamhet och andra aktiviteter för kommunens pensionärer samt delta i
brukarrådsverksamhet. Föreningarna får som ersättning fritt disponera lokaler i kommunala
anläggningar samt i folkets hus- och bygdegårdslokaler, i den mån lokalerna inte behöver
disponeras av kommunal verksamhet.
Kommunfullmäktige har den 7 september 2020, § 142, fattat beslut om att ge omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden slutföra
förhandlingarna med de pensionärsföreningar omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den 15
maj 2014, § 56, gav sin sektor i uppdrag att påbörja förhandling med i syfte att arbeta fram
nya avtal. Kommunfullmäktige har samma datum som ovan angivet fattat beslut om att
uppdra till kommunstyrelsen att inom uppsiktsplikten tillse att kommunen säger upp de
befintliga avtalen med pensionärsföreningarna.
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Kommunen, socialnämnden (tidigare omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden) och kultur- och
fritidsnämnden gemensamt, har den 22 juni 2021 sagt upp 2007 års avtal till upphörande den
31 december 2022.

Ebba Gierow
Sektorchef
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Avtal med pensionärsföreningar, 2022-03-18
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektorchef, sektor socialtjänst
Sektorchef, sektor kultur och fritid
För kännedom:

Ale-Norra PRO
Ale-Nödinge PRO
Skepplanda-Hålanda SPF
Alebygdens SPF (numera SPF Seniorerna Ale)
Surte-Bohus PRO
Sektorchef, sektor service
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Ärendet
Sedan år 2000 har det funnits avtal mellan kommunen och pensionärsföreningar. Aktuella
avtal är från 2007 och är slutna med Ale-Norra PRO, Ale-Nödinge PRO, Skepplanda-Hålanda
SPF, Alebygdens SPF (numera SPF Seniorerna Ale) och Surte-Bohus PRO.
Avtalen innebär i huvudsak att föreningarna åtar sig att på uppdrag av kommunen anordna
social verksamhet och andra aktiviteter för kommunens pensionärer samt delta i
brukarrådsverksamhet. Föreningarna får som ersättning fritt disponera lokaler i kommunala
anläggningar samt i folkets hus- och bygdegårdslokaler, i den mån lokalerna inte behöver
disponeras av kommunal verksamhet.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 15 maj 2014, § 56, att säga upp
nuvarande avtal avseende lokaler och cafeteriaverksamhet med pensionärsföreningarna att
upphöra den 31 december 2014. Nämnden gav även sektorn i uppdrag att påbörja
förhandlingar i syfte att arbeta fram nya avtal samt att initiera en översyn hur lokaler bokas
och tillhandahålls till föreningar.
Pensionärsföreningarna gjorde 2014 invändning om att uppsägningen inte var korrekt.
Förhandlingarna ledde till att omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den 11 december 2014,
§ 137, beslutar i fråga om avtal för caféverksamhet samt fick information om hanteringen av
lokaler. Avtal om caféverksamhet ingicks 2014, dels med PRO Ale Norra avseende caféet i
Aktivitetshuset i Älvängen, dels med PRO Ale Nödinge avseende caféet i Nödinge
servicehus, dels med PRO Surte-Bohus avseende caféet i Bohus servicehus. Efter uppsägning
upphörde avtalet avseende Aktivitetshuset i Älvängen att gälla den 31 december 2017,
eftersom omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet flyttade från Aktivitetshuset.
Efter 2014 års uppsägning var tanken att stöd till föreningar skulle samlas hos kultur- och
fritidsnämnden. Nolltaxa infördes för pensionärsföreningar i Ale fritids taxor för lokalhyra
m.m. (lokaltaxan) på samma sätt som gäller för föreningar som bedriver ungdomsverksamhet.
På grund av den nya taxekonstruktionen uppfattades förhandlingarna om avtal och
uppsägning som inaktuella.
Kultur- och fritidsnämnden har kontaktats av flera föreningar som utifrån principen om
likabehandling begärt nolltaxa. 2022 års taxa är utformad så att nolltaxa utöver viss
verksamhet för åldrar 0-20 år även gäller för pensionärsföreningar, Röda korsföreningar,
Reumatikerföreningen i Ale och DHR i Ale.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 7 maj 2020, § 38, att 2007 års avtal ska tillämpas
som om de vore bindande för kultur- och fritidsnämndens verksamhet intill utgången av 2022.
Kommunfullmäktige har den 7 september 2020, § 142, fattat följande beslut:
”Kommunfullmäktige beslutar att ge omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att
slutföra förhandlingarna med de pensionärsföreningar som omsorgs- och
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arbetsmarknadsnämnden den 15 maj 2014, § 56, gav sin sektor i uppdrag att påbörja
förhandling med i syfte att arbeta fram nya avtal. Samarbete ska ske med kultur- och
fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att inom uppsiktsplikten tillse
att kommunen säger upp de avtal som omfattas av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden den
15 maj 2014, § 56.”
Kommunen, socialnämnden (tidigare omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden) och kultur- och
fritidsnämnden gemensamt, har den 22 juni 2021 sagt upp 2007 års avtal till upphörande den
31 december 2022. Uppsägningar har skickats till Ale-Norra PRO, Ale-Nödinge PRO,
Skepplanda-Hålanda SPF, SPF Seniorerna Ale (tidigare Alebygdens SPF) och Surte-Bohus
PRO. Föreningarna har bekräftat mottagandet.
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
Avtalsrätt

Kommunen har inte civilrättslig rätt att genom avtal upplåta fri nyttjanderätt i lokaler
tillhöriga folkets hus- och bygdegårdsföreningar, om inte kommunen har erhållit en sådan rätt
genom t.ex. hyreskontrakt med rätt att upplåta lokal i andra hand.
Reglemente för socialnämnden, allmän stadga samt riktlinjer och principer för internhyra

Socialnämnden har inte befogenhet att upplåta nyttjanderätt till kommunala lokaler som
annan kommunal myndighet ansvarar för, om inte nämnden erhållit sådan rätt av
kommunfullmäktige. Någon sådan rätt finns inte i reglemente för socialnämnden.
Av reglemente för socialnämnden och 13 § allmän stadga för nämnder och styrelser i Ale
kommun (allmän stadga) framgår att socialnämnden inte har förvaltningsansvar för
kommunens fasta egendom. Nämnden disponerar dock sina lokaler, i de flesta fall genom
internhyresavtal med servicenämnden. Socialnämnden har rätt att upplåta nyttjanderätt till
lokaler som nämnden internförhyr med de begränsningar som framgår av 15 § allmän stadga
och av avsnitt 6.5 riktlinjer och principer för internhyra, (antagna av kommunfullmäktige den
28 oktober 2019, § 152).
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Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

2007 års avtal innebär att pensionärsföreningarna på uppdrag av kommunen ska bedriva
verksamhet för pensionärer. Utförande av tjänster omfattas av lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling, LOU. En upphandling kan förmodligen genomföras som en direktupphandling,
eftersom upphandlingens värde kan förväntas understiga den övre gränsen för
direktupphandling. Enligt 19 a kap. 8 § LOU ska vid direktupphandling den upphandlande
myndigheten behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke diskriminerande sätt samt
genomföra upphandlingen på ett öppet sätt. Förfarandet vid direktupphandling under vissa
belopp är enligt kommunens rutiner att om möjligt infordra minst tre anbud och att annonsera
direktupphandlingen.
Kommunen har 2021 efter upphandling ingått ett ramavtal med Ung Omsorg Sverige AB
avseende att ungdomar i åldrarna 13-19 år arbetar som extraresurser inom omsorgen, där
uppdraget går ut på att skapa mervärden i äldreomsorgen. Ungdomarna ska utgöra ett stöd i
äldreomsorgen genom att delta i aktiviteter och de ska ingå som en naturlig del i vardagen.
Ungdomarna ska inte täcka upp vid resursbrist och anlitas inte i egenskap av
omsorgspersonal. De tjänster bolaget ska utföra enligt ramavtalet är också sådana tjänster som
pensionärsföreningarna ska utföra enligt 2007 års avtal.
Reglementen för socialnämnden och för kultur- och fritidsnämnden

Av 6 § reglemente för kultur- och fritidsnämnden framgår att kultur- och fritidsnämnden har
till uppgift att i den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige inte
föreskriver annat, ansvara för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.
7 § reglemente för kultur- och fritidsnämnden föreskriver att kultur- och fritidsnämnden ska
genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma ideella föreningar, andra
organisationer och kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete
som dessa bedriver.
Av 4-17 §§ reglemente för socialnämnden framgår socialnämndens verksamhetsområde.
Nämndens verksamhetsområde består till stor del av att fullgöra lagreglerad verksamhet. Om
det i den lagreglerade verksamheten ingår att ansvara för fritidsverksamhet ankommer detta
på nämnden, trots att ansvaret för fritidsverksamhet inte i klartext framgår av reglementets
text.
Ansvarsfördelningen i kommunen är således att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för all
fritidsverksamhet som inte åvilar någon annan myndighet, såsom socialnämndens insatser
enligt socialtjänstlagen. Kultur- och fritidsnämnden har därvid rätt att stödja föreningslivet
enligt de regler som fullmäktige har fastställt.
Kommunallagen (2017:725)

Kommuner ska enligt 2 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) behandla sina medlemmar lika,
om det inte finns sakliga skäl för något annat (likställighetsprincipen). Det finns ett antal
rättsfall som har prövat vad som har ansetts utgöra sakliga skäl.
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Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

En stor del av den verksamhet socialnämnden bedriver omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.
Taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden 2022

I taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden 2022 (antagna av kommunfullmäktige den
20 december 2021, § 251) ingår Ale fritids taxor för lokalhyra m.m. (lokaltaxan). Lokaltaxan
är indelad i fem taxor, taxa 0-4, där taxa 0 är utan avgift och taxa 3 och 4 har högst avgifter.
Lokaltaxan omfattar de kommunala lokaler som Ale fritid lånar ut vid enstaka bokningar. Ale
fritid disponerar inte några av socialnämndens verksamhetslokaler.
Remissyttrande
Området har beaktats, men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Efter beslut i socialnämnden och därefter i kommunfullmäktige kommer detta att skickas för
vidare hantering till sektorchef för sektor socialtjänst och till sektorchef för sektor kultur och
fritid. Beslutet kommer att skickas för kännedom till berörda pensionärsföreningar och till
sektorchef för sektor service.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att det av juridiska skäl inte är möjligt att ingå avtal med
2007 års konstruktion, dels på grund av att socialnämnden inte förfogar över huvuddelen av
berörda lokaler, dels på grund av att tjänster som utförs mot ersättning ska upphandlas.
Med hänsyn till den sekretess som gäller i socialnämndens verksamhet är det därutöver enligt
förvaltningens mening i många fall inte lämpligt att föreningsverksamhet bedrivs i de lokaler
socialnämnden har sin verksamhet.
Det finns skäl att överväga om vissa lokaler, som inte behövs för socialnämndens verksamhet,
är möjliga att återlämna till servicenämnden eller att ställa till kultur- och fritidsnämndens
förfogande för utlåning. Detta gäller inte minst lokaler med utrustning som kan vara farlig
eller dyr att underhålla och reparera.
Ärendet avser rent formellt 2007 års avtal. I praktiken har ärendet kopplingar till Ale fritids
taxor för lokalhyra m.m. (lokaltaxan). Ytterst synes den stora frågan vara vilka lokaler
pensionärsföreningar och vissa andra vuxenföreningar ska ha rätt att låna och om
föreningarna ska ha rätt att låna lokaler till nolltaxa eller enligt taxa 1 i lokaltaxan.
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Frågeställningen kompliceras ytterligare av att lokaltaxan påverkar folkets hus- och
bygdegårdsföreningarnas ekonomi. Då 2007 års avtal har utlöst problemställningen och då
vissa av socialnämndens lokaler skulle kunna vara berörda, bör sektor socialtjänst och sektor
kultur och fritid tillsammans ta fram alternativa lösningar som inte minst uppfyller
likställighetsprincipen, vilken framgår av kommunallagen. Förvaltningen är av uppfattningen
att det finns starka skäl för att belysa konsekvenserna av olika alternativ. Till sist är det
självklart upp till nämnderna och kommunfullmäktige att avgöra vad som gäller i kommunen.
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Dnr KS-SOU.2022.195

Delårsbokslut 1, 2022 för Ale kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
delårsrapport 1 för Ale kommun 2022.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att korrigera
budgettekniskt fel i servicenämndens budget för år 2022 i antagen
verksamhetsplan med budget för Ale kommun 2022-2025 med ett tillskott på
900 tkr. Finansiering sker genom att de budgeterade skatteintäkterna ökas med
900 tkr utifrån den förbättrade skatteprognosen.
Sammanfattning
Delårsbokslut 1 ska lämnas under 2022 utifrån kommunens fastställda
planerings- och uppföljningsprocess. Uppföljningsrapporten följer upp
kommunfullmäktiges budget och består av en sammanfattande analys av
verksamhet, ekonomi och personal för hela Ale kommun.
Insatser och aktiviteter inom ramen för samtliga av de strategiska
målsättningarna bedöms fortgå i väsentlig del enligt plan och bedöms bidra till
god måluppfyllelse. Även de fyra uppdrag som ligger i kommunfullmäktiges
budget för 2022 bedöms som pågående och utan några avvikelser.
Pandemins uppgång under januari påverkade både medarbetare och chefer, i
form av omfattande personalfrånvaro, anpassade arbetsmetoder och nya
riktlinjer. Den höga sjukfrånvaron resulterade i att ett antal medarbetare
tillfälligt och frivilligt arbetade inom andra arbeten än ordinarie, exempelvis
inom äldreomsorgen. Korttidsfrånvaron (sjuk dag 1–14) var i hela kommunen
under 9,87 % under januari månad. Covid-19 anses från och med 1 april inte
längre vara en samhällsfarlig sjukdom och ses därmed inte komma att ha lika
stor personalfrånvaro påverkan framöver. Dock kvarstår det en del restriktioner
inom vård- och omsorgsarbetet.
Rysslands invasion av Ukraina påverkar Sverige och Ale kommun.
Inledningsvis förberedde Ale kommun för att stötta Migrationsverket med
mottagande av flyktingar. Flyktingströmmarna har varit svårberäknade och
lokalt har ett mindre antal familjer kommit hittills. Förvaltningen bedömer att
den långsiktiga prognosen är osäker och beror på närliggande länders förmåga
samt krigets långvarighet och i vilken grad det är möjligt för människor att
återvända i närtid. Invasionen har stor påverkan på världsmarknaden både
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-05-10

utifrån råvarutillgång och ekonomisk osäkerhet. Hittills har kraftigt ökande
priser på till exempel el, bränsle, byggmaterial och i viss mån även mat
påverkat lokalsamhället och organisationen.
Förvaltningen bedömer sammantaget att Ale kommun kan komma att påverkas
av det ökande kostnadsläget inom alla verksamheter under det kommande året
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-21
Delårsbokslut 1, 2022 för Ale kommun
Yrkande
Mikael Berglund (M) gör följande ändringsyrkande:
"Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
delårsrapport 1 för Ale kommun 2022.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att korrigera
budgettekniskt fel i servicenämndens budget för år 2022 i antagen
verksamhetsplan med budget för Ale kommun 2022-2025 med ett tillskott på
900 tkr. Finansiering sker genom att de budgeterade skatteintäkterna ökas med
900 tkr utifrån den förbättrade skatteprognosen."
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar detsamma.
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommuncontroller
För kännedom

Kommunchef
Ekonomichef
Avdelningschef Strategi och uppföljning
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS-SOU.2022.195
Datum: 2022-04-21
Kommuncontroller Hussain Al-Zubaidi
Kommunstyrelsen

Delårsbokslut 1, 2022 för Ale kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 1 för Ale kommun
2022.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Delårsbokslut 1 ska lämnas under 2022 utifrån kommunens fastställda planerings- och
uppföljningsprocess. Uppföljningsrapporten följer upp kommunfullmäktiges budget och
består av en sammanfattande analys av verksamhet, ekonomi och personal för hela Ale
kommun. Därefter följer en kort sammanfattning per nämnd.
Insatser och aktiviteter inom ramen för samtliga av de strategiska målsättningarna bedöms
fortgå i väsentlig del enligt plan och bedöms bidra till god måluppfyllelse. Även de fyra
uppdrag som ligger i kommunfullmäktiges budget för 2022 bedöms som pågående och utan
några avvikelser.
Pandemins uppgång under januari påverkade både medarbetare och chefer, i form av
omfattande personalfrånvaro, anpassade arbetsmetoder och nya riktlinjer. Den höga
sjukfrånvaron resulterade i att ett antal medarbetare tillfälligt och frivilligt arbetade inom
andra arbeten än ordinarie, exempelvis inom äldreomsorgen. Korttidsfrånvaron (sjuk dag 1–
14) var i hela kommunen under 9,87 % under januari månad. Covid-19 anses från och med 1
april inte längre vara en samhällsfarlig sjukdom och ses därmed inte komma att ha lika stor
personalfrånvaro påverkan framöver. Dock kvarstår det en del restriktioner inom vård- och
omsorgsarbetet.
Rysslands invasion av Ukraina påverkar Sverige och Ale kommun. Inledningsvis
förberedde Ale kommun för att stötta Migrationsverket med mottagande av flyktingar.
Flyktingströmmarna har varit svårberäknade och lokalt har ett mindre antal familjer kommit
hittills. Förvaltningen bedömer att den långsiktiga prognosen är osäker och beror på
närliggande länders förmåga samt krigets långvarighet och i vilken grad det är möjligt för
människor att återvända i närtid. Invasionen har stor påverkan på världsmarknaden både
utifrån råvarutillgång och ekonomisk osäkerhet. Hittills har kraftigt ökande priser på till
exempel el, bränsle, byggmaterial och i viss mån även mat påverkat lokalsamhället och
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organisationen. Förvaltningen bedömer sammantaget att Ale kommun kan komma att
påverkas av det ökande kostnadsläget inom alla verksamheter under det kommande året.

Maria Reinholdsson

Daniela Ölmunger

Kommunchef

Avdelningschef Strategi och uppföljning

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-21
Delårsbokslut 1, 2022 för Ale kommun
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommuncontroller
För kännedom:

Kommunchef
Ekonomichef
Avdelningschef Strategi och uppföljning
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Ärendet
Delårsbokslut 1 ska lämnas under 2022 utifrån kommunens fastställda planerings- och
uppföljningsprocess. Uppföljningsrapporten följer upp kommunfullmäktiges budget och
består av en sammanfattande analys av verksamhet, ekonomi och personal för hela Ale
kommun. Därefter följer en kort sammanfattning per nämnd.
Budgetmål och uppdrag:
Samtliga av de strategiska målsättningarna bedöms fortgå med prognosticerad god
måluppfyllelse med aktiviteter och insatser som i väsentlig del genomförts enligt plan. Även
de fyra uppdrag som ligger i kommunfullmäktiges budget för 2022 bedöms som pågående
och utan några avvikelser.
Personalanalys:
Pandemins uppgång under januari påverkade både medarbetare och chefer, i form av
omfattande personalfrånvaro, anpassade arbetsmetoder och nya riktlinjer. Arbetsfördelning
och arbetsbelastning har stundtals varit mycket hög inom stora delar av kommunens
verksamheter. Den höga sjukfrånvaron resulterade i att ett antal medarbetare tillfälligt och
frivilligt arbetade inom andra arbeten än ordinarie, exempelvis inom äldreomsorgen.
Arbetsgivaren införde även en extra övertidsersättning, utöver kollektivavtalad ersättning, för
övertid till personal som covidrelaterat arbetat mer än ordinarie arbetstid för perioden.
Korttidsfrånvaron (sjuk dag 1–14) var i hela kommunen under 9,87 % under januari månad.
Covid-19 anses från och med 1 april inte längre vara en samhällsfarlig sjukdom och ses
därmed inte komma att ha lika stor personalfrånvaro påverkan framöver. Dock kvarstår det en
del restriktioner inom vård- och omsorgsarbetet.
I 2021 års nyckeltalsrapport, som samordnas av GR, så ligger Ale i regel något högre,
gällande personalomsättningen, än de övriga kommunerna. 2021 hade Ale på en
personalomsättning på 11,6%, och genomsnittet inom GR var 7,4% (exklusive
pensionsavgångar). Ale har sedan 2020 en ökande personalomsättning. Detta stämmer väl
överens med trenden i övriga GR kommuner där samtliga kommuner har en ökande
personalomsättning undantaget Härryda och Kungälv.
Kort översyn av väsentliga händelser inom nämnderna:
Kommunstyrelsen

Pågår fortsatt implementering och förfining av funktionalitet i kommunens nya
ekonomisystem vilket kommer att fortgå under hela året. Förstudier för ny extern samt intern
webb är uppstartade. Ett ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer har startats upp och det
centrala arbetet med framtidens kompetensförsörjningsutmaning har fortsatt prioritet. En
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upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem är uppstartad och en modell för instyrning av
digitaliseringsmedel är framtagen och fastställd.
Servicenämnden

IT har under perioden haft stort fokus på säkerhet och att säkra upp kommunens IT-plattform
samt fortsatt arbete med att ytterligare förbättra supportverksamheten. Detta inte minst på
grund av ökat cyberhot och enheten samverkar också i en extern granskning av
kommunens IT-säkerhet. Livsmedelskostnaderna har ökat kraftigt och förväntas öka
ytterligare vilket kan komma att påverka utbud och kvalitet på maten för att klara en budget i
balans.
Utbildningsnämnden

Nya resultat inom utbildningsområdet samt nationella/regionala jämförelsetal har under
perioden inkommit. De avser enkätresultat för vårdnadshavare i förskolan, lärarbehörighet i
skolan, personaltäthet i skolan samt öppna jämförelser gymnasieskola. Resultaten visar att
vårdnadshavarna i förskolan svarar mer positivt på enkäten än föregående år, och resultatet är
i nivå med Göteborgsregionen, dock är svarsfrekvensen lägre än tidigare.
Personaltätheten i förskola och fritidshem har förbättrats, men nationella jämförelsetal är ännu
ej tillgängliga. Lärarbehörigheten i skolan är på ungefär samma nivå som föregående år, och
samma nivå som riket, medan lärartätheten i grundskolan fortfarande är väsentligt lägre än
riket, men något bättre än pendlingskommuner nära storstad.
Kultur- och fritidsnämnden

Under perioden har fältverksamheten upphandlat en chattfunktion för barn och ungdomar som
kommer vara tillgänglig från Ale kommuns hemsida men också från befintlig app "Ung i
Ale". Tekniska förberedelser, avtal och rutiner pågår inför införandet av chattfunktionen som
startar upp den 1 juni.
Öppen ungdom har gemensamt tagit fram ett nuläge med öppettider, mötesplatsernas innehåll,
vad som räknas som ungdomsproducerad och öppen verksamhet i syfte att skapa en tydlig
målbild och nya arbetssätt i att möta ungdomar på deras arena under deras fria tid.
Socialnämnden

Smittspridningen av Covid -19 eskalerade strax efter nyår och årets första veckor präglades
helt och hållet av det. Antalet smittade kommuninvånare i målgrupperna var förhållandevis
lågt men samhällsspridningen var omfattande vilket resulterade i sjukfrånvaro bland
medarbetarna var högre än någonsin tidigare under pandemin. Konsekvensen blev stora
utmaningar att upprätthålla tillräcklig bemanning i de schemaburna verksamheterna med
inbeordningar och övertid som följd.
Samhällsbyggnadsnämnden

Arbetet med Nödinge centrums utveckling pågår. Det finns risk att både planen för Nödinge
och genomförandet av överföringsledningen försenas dels då det är komplexa avtal som ska
tas fram. Risk finns också att planen kan komma att överklagas. Inom ramen för de tematiska
tilläggen pågår framtagandet av ett naturvårdsprogram, en klimatanpassningsplan samt en
jordbrukskartering. Styrdokumenten kommer sannolikt att antas under 2022.
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Från och med 1:e april 2022 har samhällsbyggnadsnämnden tagit över ansvar från
kommunstyrelsen. Områden som trafikpolitik och infrastruktur, kollektivtrafik, övergripande
klimat- och miljöfrågor, läkemedelstillsyn, översiktlig planering och mark- och
bostadspolitik har flyttats över.
Överförmyndarnämnden

Utifrån överförmyndarnämndens mål och kommunfullmäktiges strategiska målsättningar har
fokus lagts på ökade möjligheter till rekrytering av ställföreträdare, verktyg för förbättrad
tillsyn i vissa delar och förbättrad tillgänglighet genom textkommunikation i klarspråk.
Under årets första halva är verksamhetens huvudsakliga uppgift att granska de
årsredovisningar och redogörelser som ställföreträdare är skyldiga att före den siste februari.
Ekonomisk bedömning
Helårsprognosen per mars visar på ett beräknat positivt utfall 2022 på 28,3 Mkr. I rådande
läge finns det dock många osäkerhetsfaktorer både vad avser skatteintäkter och kommunens
kostnader. Utfallet per mars uppgår till +71,9 Mkr vilket är +38,9 Mkr bättre än budget. Det
stora positiva utfallen både för perioden och i helårsprognosen är ett resultat av att
skatteintäkter och statsbidrag är så mycket högre än budget, 13,8 Mkr för perioden och 38,0
Mkr för helår samt att verksamheternas utfall per mars visar ett stort överskott vilket
motsvarar 2021 års nivå och som bland annat kan förklaras i statliga ersättningar för
sjuklönekostnader tillsammans med att verksamheterna brukar visa positiva avvikelser i
början av året. Det är viktigt att det prognostiserade underskottet inom sektor utbildning
analyseras och hittas åtgärder för då risken finns att man i annat fall har en strukturell
kostnadsnivå som är för hög då man går in i 2023. Under årets första kvartal har statlig
ersättning för sjuklönekostnader inkommit tillsammans med att nämnderna blivit
kompenserade i budget 2022 för befolkningsökning som är större än vad som faktiska utfallet
för 2021 blev. Sammantaget finns det därför risk att det strukturella resultatet för sektor
utbildning är större om man inte lyckas få till erforderliga spar och rationaliseringsåtgärder.
Nationella rapporter visar att Sverige fortsatt går bra och har en stabil offentlig ekonomi även
om det finns orosmoln. Priser på bland annat drivmedel, el och livsmedel ökar kraftigt
samtidigt som räntehöjningar börjar skönjas. Det har drivit upp inflationen som är den högsta
på många år. Detta påverkar väsentligt den kommunala ekonomin då driftkostnader ökar men
även avseende investeringar då man under det senaste året sett kraftigt ökade kostnader även
på vissa råvaror som trä, stål, cement mm. I dagsläget är vårkompletteringsbudgeten för 2022
inte antagen men då den presenterades från regeringen så aviserades inga tillskott till
kommunsektorn. Ale kommun räknar dock med en positiv budgetavvikelse som främst beror
på ökade skatteintäkter och statsbidrag samt gatukostnadsersättningar. I det prognostiserade
resultatet är ej medräknat försäljningsintäkten för Ale fjärrvärme som sålts under mars men
där slutavräkning ej är gjord ännu.
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Alla nämnder visar positiva avvikelser per mars. Inom utbildningsnämnden prognostiseras ett
underskott om -2,5 Mkr relaterat till ett underskott inom grundskolan främst beroende på
kostnader för ökat tilläggsbelopp samt ökade kostnader för skolskjutsar. Socialnämnden har,
efter ett beslut från Kommunfullmäktige, tillåtelse att göra en negativ avvikelse om högst -10
Mkr på helåret för att hantera det utökade behovet av platser inom särskilt boende för äldre
och nämndens negativa årsprognos uppgår till detta belopp. För lågt budgeterade
livsmedelskostnader samt tomställda lokaler påverkar servicenämndens prognostiserade
underskott om -0,8 Mkr. Vidare prognostiserar kommunstyrelsen samt
samhällsbyggnadsnämnden positiva avvikelser mot budget på helår.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att framdrift sker i samtliga strategiska mål, men att pandemin
påverkat förutsättningar för kommunens verksamheter med stor osäkerhet kring kommande
behov av omprioriteringar. Året inleddes med hög personalfrånvaro med anledning av ännu
en variant av coronaviruset. Verksamheterna gjorde tillfälliga omflyttningar av medarbetare
för att klara nödvändig verksamhet under en kortare period.
Rysslands invasion av Ukraina påverkan på världen, Sverige och Ale kommun är synlig.
Inledningsvis förberedde Ale kommun för att stötta Migrationsverket med mottagande av
flyktingar. Flyktingströmmarna har varit svårberäknade och lokalt har ett mindre antal
familjer kommit hittills. Förvaltningen bedömer att den långsiktiga prognosen är osäker och
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beror på närliggande länders förmåga samt krigets långvarighet och i vilken grad det är
möjligt för människor att återvända i närtid.
Helårsprognosen per mars visar på ett beräknat positivt utfall 2022 på 28,3 Mkr. I rådande
läge finns det dock många osäkerhetsfaktorer både vad avser skatteintäkter och avseende
kommunens kostnader. Ekonomiskt avslutades 2021 med ökande priser och inflation.
Invasionen av Ukraina har stor påverkan på världsmarknaden både utifrån råvarutillgång och
ekonomisk osäkerhet. Hittills har kraftigt ökande priser på till exempel el, bränsle,
byggmaterial och i viss mån även mat påverkat lokalsamhället och organisationen.
Förvaltningen bedömer sammantaget att Ale kommun kan komma att påverkas av
kostnadsläget inom alla verksamheter under det kommande året.
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1 Kommunchefens sammanfattning
2022 ser ut att bli ännu ett år med utmaningar. Året inleddes med hög personalfrånvaro med anledning av ännu
en variant av coronaviruset. Verksamheterna gjorde tillfälliga omflyttningar av medarbetare för att klara nödvändig verksamhet under en kortare period.
Den 24 februari inledde Ryssland en invasion av Ukraina. Påverkan på världen, Sverige och Ale kommun är synlig. Inledningsvis förberedde Ale kommun för att stötta Migrationsverket med mottagande av flyktingar. Flyktingströmmarna har varit svårberäknade och lokalt har ett mindre antal familjer kommit hittills. Den långsiktiga
prognosen är synnerligen osäker och beror på närliggande länders förmåga samt krigets långvarighet och i vilken
grad det är möjligt för människor att återvända i närtid.
Ekonomiskt avslutades 2021 med ökande priser och inflation. Invasionen av Ukraina har stor påverkan på
världsmarknaden både utifrån råvarutillgång och ekonomisk osäkerhet. Hittills har kraftigt ökande priser på till
exempel el, bränsle, byggmaterial och i viss mån även mat påverkat lokalsamhället och organisationen. Ale kommun är i en expansiv fas vilket kan komma att påverka kostnadsläget inom alla verksamheter under det kommande året.
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2 Strategiska målsättningar
I detta avsnitt utvärderas och bedöms måluppfyllelsen av kommunens politiska mål. I kommunens budget 2022
har kommunfullmäktige pekat ut sex strategiska målsättningar.
De strategiska målsättningarna är:
- Hälsa och välbefinnande
- Kunskap och utbildning
- Sysselsättning, arbete och företagsamhet
- Hållbart samhällsbyggande
- Ett Ale
- En arbetsgivare
De strategiska målsättningarna pekar ut den politiska viljeriktningen för utvecklingen av kommunens verksamheter. För varje strategiskt mål görs en helhetsbedömning om målet anses ha god, viss eller ingen måluppfyllelse.
Bedömningen om måluppfyllelse per strategisk mål utgår från en sammanvägd bild av nämndernas arbete med
målen och övriga påverkansfaktorer.

2.1 Hälsa och välbefinnande
Kommentar
Målområdet hälsa och välbefinnande handlar om att skapa förutsättningar för ett hälsofrämjande samhälle, att
människor i Ale är rustade för att nå sin fulla potential och att det finns hållbara stöd för de som behöver. Ett
flertal aktiviteter och taktiska team är i gång för att arbeta för en förflyttning framåt inom målsättningen där samverkan är en förutsättning för ett lyckosamt utfall.
För delår 1 2022 bedöms måluppfyllelsen avseende hälsa och välbefinnande vara god; det vill säga att aktiviteter
och insatser fortlöper i allt väsentligt enligt plan.
Nedan ges en samlad bild över vad som pågår inom kommunens verksamheter relaterat till hälsa- och välbefinnande;
•

Nämndernas mål utifrån
den strategiska målsättningen Hälsa och välbefinnande (blå bollar)

•

Uppdraget från kommunfullmäktige (gul
boll)
Beslutade insatser som
är igång eller under planering (gröna bollar)

•

•

Aktiviteter/insatser i
planerings-/idéfasen
2022 (orange bollar)
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2.1.1 Uppdrag: Resultatet av den utredning om psykisk ohälsa som är gjord
ska genomföras.
Status
Pågående
Kommentar
Utifrån utredningen om psykisk ohälsa (2020) har samverkansforumet tidigt samordnade insatser (TSI) tagit sig
an flera av de övergripande områden som omnämndes i rapporten. Huvudfokus ligger på området föräldrastöd
och föräldrahälsa där ett generellt föräldrastödspaket är under utarbetande. Även insatser för att förebygga våld i
ungas relationer omhändertas inom TSI. I övrigt pågår en mängd aktiviteter utifrån utredningen där några exempel är;
•
•
•
•
•

MHFA - första hjälpen till psykisk hälsa
Digitalt fältstöd/chattstöd för ungdomar
Ungdomscoacher
Kulturenhetens verksamhet
Uppstart av Mini-Maria mottagning

Utvecklingen av den psykiska hälsan i Ale kommun följs upp via den sociala kartläggningen som genomförs under 2022.

2.2 Kunskap och utbildning
Kommentar
Måluppfyllelsen bedöms inom ramen för delårsbokslut 1 utifrån hela kommunens planering och huruvida arbetet
går enligt plan, samt utifrån de resultat och den statistik som finns för perioden. Den samlade bedömningen är
att arbetet under årets första kvartal ligger i fas med planering. Flera av de resultat som kommit under perioden
har förbättrats så som vårdnadshavarenkäten förskola och öppna jämförelser för gymnasium. Utbildningsresultaten för eleverna bedöms kunna gå mot en försämring både på kort och lång sikt på grund av den höga elevfrånvaron som noterats vid periodens uppföljning. Det finns en risk att pågående insatser och resurser inte räcker till
för att vända utvecklingen. En analys kommer att göras i samband med skolornas kvalitetsrapport efter läsårets
slut och därefter bedöms behov av eventuella nya och förstärkta insatser.
Inledningen av året 2022 var fortfarande starkt präglad av covid-19-pandemin och frånvaron bland medarbetare
var hög, vilket negativt påverkat förskolor och skolors möjligheter att bedriva utbildning och undervisning. Kriget i Ukraina kommer att påverka utbildningsverksamheterna och det pågår förberedelser för att ta emot barn
och elever från Ukraina. Hittills har några elever skrivits in i verksamheten, men det är inte möjligt att bedöma
hur många det kommer att bli och därmed påverkan på verksamheten.
Flera av de samverkansaktiviteter som är igång i bidrar till att stärka de skyddsfaktorer som spelar in för att öka
elevernas möjligheter till att klara sin skolgång. Pågående arbete i samverkan är exempelvis Fotosyntes, Närvaroteam Ale (NÄTA) samt skol- och behandlingsverksamhet. Inom ramen för TSI pågår även arbetet med SSPF
där samverkan sker mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamheter för att arbeta förebyggande med målgruppen. En ökad samverkan mellan skolor, kultur och föreningsliv har gett barn och unga nya möjligheter att
pröva på kultur och idrottsaktiviteter. Samarbetet med Ung Företagsamhet Göteborg fortsätter med syfte att intressera elever för entreprenörskap tidigare under skolgången då detta korrelerar med företagande senare i livet.
Utbildningsresultaten är beroende av ett väl integrerat samhälle. Där segregation uppstår påverkar det elevernas
möjligheter att lyckas. En effektiv samhällsbyggnadsprocess och en samsyn i kommunen vad gäller planering av
skolområden är viktig för att förbättra hanteringen av och tillgodose behovet av nya förskolor och skolor. Nya
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samverkansformer har utvecklats i syfte att kunna förse Ale kommun med de lokaler som är beslutade i lokalförsörjningsplanen. Nya initiativ har också tagits för att stärka barn och ungas möjligheter att bli mer delaktiga i
samhällsbyggnadsprocessen. Barn och unga ska bland annat kunna återge sitt perspektiv på detaljplaner, miljöfrågor både på detaljnivå men också ur en strategisk aspekt.
Ett pilotprojekt för att skapa en tätare samverkan mellan kost och utbildning kring hållbarhetsfrågor, som till exempel matsvinn, har avslutats i början av året, men flertalet aktiviteter fortsätter och sprids vidare till fler enheter.
Periodens resultat
Resultat av pågående insatser är ännu inte möjligt att påvisa. De nya resultat och nationella/regionala jämförelsetal som kommit under den första perioden av året är enkätresultat för vårdnadshavare i förskolan, lärarbehörighet i skolan, personaltäthet i skolan samt öppna jämförelser gymnasieskola. Resultaten presenteras nedan och
kommer att analyseras i kvalitetsrapporten läsår 21/22.
Enkät till vårdnadshavare i förskolan
Varje år svarar vårdnadshavare i Göteborgsregionen på en gemensam enkät. Enkäten genomfördes i början av
året. Svarsfrekvensen var lägre än tidigare år, 45 procent jämfört med 52 procent året innan. Ales genomsnittliga
resultat ligger på ungefär samma nivå som Göteborgsregionen som helhet inom samtliga frågeområden. En förbättring från tidigare år syns inom samtliga frågeområden.
Öppna jämförelser gymnasieskola
Statistiken för Ale avser elever som är folkbokförda i kommunen oavsett vilken gymnasieskola de har gått på. Då
Ales gymnasieelever är utspridda i regionen finns inte statistiken tillgänglig förrän i början av året efter läsårets
slut, därför kommer redovisas resultatet i delårsbokslut 1.
På nationell nivå har andelen elever som når examen inom tre år successivt ökat, 70 procent av eleverna hade
gymnasieexamen efter tre år. För Ale-elever har genomströmningen ökat mer och det är också nu en något större
andel än i riket, 72 procent av eleverna hade gymnasieexamen efter tre år jämfört med 60 procent 2019. För yrkesprogram hade 76 procent av eleverna examen och inom de högskoleförberedande programmen hade 82 procent av eleverna examen. Diagrammet nedan visar andel elever folkbokförda i Ale som har gymnasieexamen
inom tre år jämfört med riket och pendlingskommuner nära storstad 2014–2021.

Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för tre år sedan som med examen inom tre år, inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för tre år sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens
början saknar svenskt personnummer ingår ej. Källa: SCB, Kolada (N17445)
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2.2.1 Uppdrag: Framtagen strategi om personaltäthet ska implementeras.
Status
Pågående
Kommentar
Under 2021 ökade förskolans medel för personaltäthet betydligt mer än tillskottet i budget, detta genom statlig
ersättning för sjuklön. Det har inneburit fler anställda men då sjukfrånvaron varit hög samt restriktioner för bemanning funnits har i realiteten personaltillgången varit begränsad.
Diagrammet nedan visar utveckling av personaltäthet i förskolan över tid jämfört med riket och pendlingskommuner nära storstad. Den stora förbättring som syns för 2021 kommer dock inte att kunna bibehållas under
2022. Den senaste mätningen gjordes i oktober 2021 och jämförelsesiffror med riket kommer under våren.

Antal barn per personal i förskola i Ale jämfört med riket och Västra Götaland 2016–2021, källa: Skolverket och SCB. (Jämförelser för 2021 finns ej tillgänglig än)

2.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet
Kommentar
Det strategiska målet om sysselsättning, arbete och företagsamhet handlar om att skapa så bra förutsättningar
som möjligt för en stark lokal arbetsmarknad med företag där människor med olika kompetenser och behov kan
hitta sin plats.
Måluppfyllelsen bedöms inom ramen för delårsbokslut 1 utifrån hela kommunens planering och huruvida arbetet
går enligt plan men också utifrån statistik på företagsområdet för kommunen och de insatser som planerats och
genomförts med fokus på personer som står längre från arbetsmarknaden. Bedömningen är att måluppfyllelsen
är god.
2022 har börjat skakigt för många i kommunen verksamma företag. Volatila elpriser och historiskt höga bränslepriser slår hårt mot till exempel transportföretag, lantbruk och anläggningsföretag. Kostnaderna har enligt företagen inte kunnat fördelas ut på slutkund ännu så resultaträkningarna kommer att påverkas negativt vilket kan
komma att påverka konkursgraden i kommunen och arbetsmarknadsförutsättningar lokalt.
Förvaltningens bedömning är trots det skakiga världsmarknadsläget att måluppfyllelsen är god. De insatser som
planerats för och som har bäring på målområdet sker enligt plan i stora drag.
Den senast tillgängliga statistiken pekar på att näringslivet fortsatt går bra i Ale kommun vilket bidrar till god
ekonomisk tillväxt och fortsatt anständiga arbetsvillkor. Snittet av nettovinstmarginalen hos alla i kommunen
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verksamma företag låg efter 2020 års bokslut på 8% att jämföra med ett Sverigesnitt på 5% (VGR 6,7%). Antal
konkurser under fjolåret begränsades till fyra stycken jämfört med ett årssnitt på 12 stycken (2018–2020). Kommunen har fortsatt få nyetableringar då vi saknar tillräckligt mycket och tillräckligt stor verksamhetsmark, områdena Osbacken och Äskekärr kan komma att ändra på detta under 2022. Kommunen har ett lägre nyföretagande
per capita än flera andra GR-kommuner vilket på sikt kan påverka den ekonomiska tillväxten negativt, men har
ett förhållandevis högt överlevnadstal för nya företag vilket är positivt.
Kommunen arbetar sektorsöverskridande för att samordna arbetet med jobbspår, kommunens olika behov av
praktikplatser samt arbetet med att minska arbetslöshet för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under 2021 fick komvux en ökad efterfrågan av studie- och yrkesvägledning på grund av att många vuxna har behov av att komplettera utbildning eller ställa om till annan yrkesbehörighet. De som av olika skäl saknar behörighet till GR:s utbildningar fick under 2021 ett ökat fokus då det identifierats ett behov av att stärka det förebyggande arbetet med dessa målgrupper. Den samlade bedömningen är att arbetet ligger i fas med årets planering.
Det Kommunala aktivitets ansvaret (KAA) vilar på varje kommun och riktar sig till gruppen ungdomar 16–20 år
som inte har en godkänd aktivitet (arbete eller studier). Under första kvartalet var 82 ungdomar på listan, varav
42 ungdomar hade någon form av arbete, övriga i studier eller i någon insats som till exempel InVux. För närvarande deltar 39 personer i insatser varav 21 personer är inskrivna via KAA.
För delar ur DUA gruppen finns ett jobbspår tillsammans med Alebyggen och fler jobbspår/yrkespaket har initierats. För den yngre målgruppen finns nya yrkesutgångar på IMY (yrkesintroduktionsprogram) i samarbete med
Komvux och med hjälp av projekt InVux. Nu erbjuds utbildningar i Vård och omsorg, Barn och fritid, Bygg och
anläggning, samt Industriteknisk utbildning. Ett nära samarbete med lokalt näringsliv är under uppbyggnad och
fler elever förväntas till hösten 2022.
Ett arbete pågår att säkra utbildningsvägar för unga från Ale gymnasium som inte tagit gymnasieexamen över till
Komvux, så kallad sammanhållen utbildning. Fortsatt planeringsarbete pågår under våren och utbud blir klart
höstterminen 2022.

2.4 Hållbart samhällsbyggande
Kommentar
Måluppfyllelsen bedöms inom ramen för delårsbokslut 1 utifrån hela kommunens planering och huruvida arbetet
går enligt plan. Bedömningen är att måluppfyllelsen är god.
I Ale kommuns Energi- och klimatstrategi 2030 anges fyra fokusområden för klimatarbetet och nämnderna ansvarar för att det finns en aktuell handlingsplan. Arbetet med strategin bedöms på helheten fortskrida utan
större avvikelser och att samtliga nämnder inom snar framtid har antagna handlingsplaner. Under inledningen av
2022 har efterfrågan på energi- och klimatrådgivning varit högre än normalt, troligtvis på grund av de höga energipriserna. Samverkan har skett med konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare för att gemensamt
kommunicera till invånarna kring de höga elpriserna och de rådgivningstjänster som kommunen erbjuder. Under
den gångna perioden har biblioteken även uppmärksammat Earth Hour som inföll i februari. Samtliga bibliotek
har inför den manifestationen delat ut levande ljus och information kring evenemanget. Biblioteken har också
sålt gallrade tidskrifter som ett led i att återanvända.
Med bäring både på ett hållbart samhällsbyggande och hälsa- och välbefinnande har en ny målgrupp identifierats
inom socialtjänstens verksamhetsområde. Det gäller personer med beslut enligt socialtjänstlagen samt missbruksproblematik. Här förs en diskussion om hur deras behov skulle kunna mötas genom F100 modellen som tillämpas i Göteborg och innebär ett åtagande från fastighetsägare att via fastighetskontoret erbjuda lägenheter till personer med funktionsnedsättningar som är i behov av stöd i sitt boende. F100 är en lägenhet inom ordinarie bostadsbestånd som upplåts med kommunalt kontrakt. I dialogen konstateras att perspektiven behöver vidgas och
att verksamheternas målgrupper i första hand behöver betraktas som invånare i Ale och inte som brukare. Dialog
pågår mellan socialtjänsten och Alebyggen utifrån uppdraget från kommunfullmäktige att sluta ett samverkansavtal.
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Det rådande världsläget innebär risk för kostnadsökningar. Krig, materialbrist och inflation torde påverka marknaden och kommande byggnation negativt. Enligt aktuell prognos tror byggbranschen att en nedgång på omkring 12 procent under 2023 i Sverige är rimlig vad gäller bostadsbyggnation. I dagsläget är det svårt att göra
några fördjupade analyser och förutse hur det påverkar kommunen.
Beslutsprocessen för Nödinge centrum planen är inledd. Det finns risk för att beslutet om planen försenas utifrån komplexa avtalsförhandlingar. Genomförandet kan i sin tur försenas vid ett överklagande av planen. Det
andra stora projektet inom Nödinge centrum avser en överföringsledning för VA. En projektorganisation är tillsatt och det pågår en projektering inför upphandling. Det finns även i detta fall risk för förseningar utifrån komplicerade avtalsförhandlingarna.
Ale kommun arbetar med sanering, skredsäkring samt utbyggnad av en tryckbank i Älvängens västra industriområde. En bidragsansökan för ekonomiskt bidrag till åtgärderna har lämnats till Naturvårdsverket som avslog ansökan med hänvisning till ny förordning med andra bidragsvillkor. En ny ansökningsprocess pågår i enlighet med
den nya förordningen, där som en första etapp, medel kommer att sökas för att utföra den fastighetsvärdering
som enligt den nya förordningen är ett villkor för ansökan.
Framtagande av tematiska tillägg till översiktsplanen
Kartering av jordbruksmark
Kartering av jordbruksmark planeras att slutföras 2022 och kommer tillsammans med rapporten om brukningsvärd jordbruksmark att öka förståelsen och kunskapen för brukningsvärd jordbruksmark. Styrdokumenten bedöms utgöra viktiga styrdokument vid beslutsfattande.
Klimatanpassning
Klimatanpassning innebär att vidta åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors liv och hälsa samt egendom genom att anpassa samhället till de konsekvenser ett förändrat klimat medför, nu och i framtiden. Projektet
syftar till att kommungemensamt identifiera och beskriva risker samt möjliga åtgärder inom ramen för en klimatanpassningsplan. En möjlig risk är att resurser inte friställs fullt ut för att kunna delta i arbetet och att projektet
till följd av detta försenas.
Naturvårdsprogrammet
Naturvårdsprogrammet är en objektskatalog över Ales natur. Programmet innehåller utöver katalogen också ett
åtgärdsprogram där kommunen anger vilka åtgärder som ska vidtagas. Naturvårdsprogrammet bedöms att bli
klart under 2022.
Samhällsbyggnadsprocessen
Det ursprungliga uppdraget som avsåg genomlysning av samhällsbyggnadsprocessen anses vara slutfört. En slutrapport har tagits fram som redogör för det genomförda arbetet som även innehåller en plan för kommande aktiviteter. Det pågår även ett arbete med samordningen och ansvarsfördelningen. Sammantaget bedöms ovanstående åtgärder leda till en mer effektiv och robust samhällsbyggnadsprocess där roller samt ansvar är tydliga.

Översiktlig processkarta över samhällsbyggnadsprocessen inom Ale kommun
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2.5 Ett Ale
Kommentar
Vid tidigare dialoger har fyra prioriterade områden identifierats för att driva måluppfyllelse inom strategiska målet "Ett Ale".
•
•
•
•

Internt samarbete
Externt samarbete med föreningar, primärvård, polis, näringsliv, invånare
Kommunikation, information och service till invånarna och internt
Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg – tillgänglighet dygnet runt.

Måluppfyllelsen bedöms inom ramen för delårsbokslut 1 utifrån hela kommunens planering och huruvida arbetet
går enligt plan. Bedömningen är att måluppfyllelsen är god.
Kommunen arbetar löpande med att skapa förutsättningar för en likvärdig administrativ process, som är en del i
ett Ale. Förstudier för arbetet med att utveckla den externa webben samt den interna webben pågår. Förstudierna ska vara klara den 31 maj. Kommunen arbetar löpande med att öka förtroendet för kommunens verksamhet
och öka insynen i organisationen genom kommunikationsinsatser. Exempelvis har en analys över kommunens
sociala medier ur GDPR-hänseende genomförts. Som stöd för arbetet har kommunen tagit fram en handbok för
sociala medier.
Förarbetet och förankring av processen för instyrning av gemensam digitalisering är genomförd och under 2022
kommer nominering, beredning och beslut av de gemensamma digitaliseringsinitiativen att genomföras. Styrande
dokument som policy för digitalisering och handbok för projektmodell är under revidering och förslaget är på
remiss inom verksamheterna, för beslut under 2022.
Chatbot på HR lön är implementerad på intranätet och kan besvara lönefrågor som ställs av medarbetare. Under
2022 är Ale kommun delaktiga i att sprida kunskap och erfarenhet om projektet till andra kommuner.
Återkopplingen av infosäkkollen från MSB har analyserats och förslag på utvecklingsområden identifierats. Upphandling av en tjänst från Inera som möjliggör en säker hantering av personuppgifter samt sekretess i samband
med genomförande av digitala möten genomförs.
Flera informationsklassificeringar främst för system som är aktuella för installation har genomförts och en konsekvensbedömning utifrån dataskyddsförordningen har genomförts för sociala medier. 100 medarbetare har genomfört MSB utbildning inom informationssäkerhet (DISA). Utbildningen genomfördes digitalt.

2.5.1 Uppdrag: Ett arbete med att förnya vår aktuella vision och värdegrund
ska påbörjas under året.
Status
Pågående
Kommentar
Visionsarbetet är påbörjat, värdegrundsarbetet planeras komma igång senare under året men följer planen.
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2.6 En arbetsgivare
Kommentar
Måluppfyllelsen bedöms inom ramen för delårsbokslut 1 utifrån hela kommunens planering och huruvida arbetet
går enligt plan. Bedömningen är att måluppfyllelsen är god.
Ett gemensamt ledarskapsprogram för att stödja kommunens chefer är upphandlat och uppstartat under Q1.
Programmet hjälper kommunens chefer att utveckla ledarrollen, bland annat genom att öka tydligheten kring förväntningar i rollen som chef i kommunen. Programmet omfattar kommunens alla chefer som grupperas sektors
överskridande i syfte att också öka det tvärsektoriella nätverket. Kommunen kommer även att utveckla den centrala introduktionen för att samtliga medarbetare och chefer ska få en gemensam referensram och plattform för
att arbeta i Ale kommun.
Ett riktat ledarprogram, har också startats upp i det digitala ledarskapet för en pilotgrupp av ledare. Syftet med
den extra satsningen är att öka kommunens förmåga att planera, leda och utveckla digitalisering för att möta invånares och andra intressenters behov utifrån de förutsättningar som kommunen har idag och med sikte på
framtiden. Den demografiska utmaningen kommuner i Sverige står inför kommer att behöva hanteras på olika
sätt för att säkra kommunens tjänster till invånare och intressenter där automatisering av vissa processer kan underlätta framtida resurssättning då allt färre ska försörja fler.
Under 2022 ska den nya styrmodellen implementeras och nämndernas arbete med sina nulägesanalyser ska underlättas. Kommunstyrelsen bistår genom att stötta nämnderna, sektorerna samt olika partikonstellationer i målstyrning och nulägesanalys för att främja jämlika förutsättningar och skapa samsyn.

2.6.1 Uppdrag: Testa möjligheten till mindre personalgrupper.
Status
Pågående
Kommentar
Ett testprojekt med minskad personalgrupp genomförs sedan början på 2021 på Garverivägens äldreboende,
korttidsenhet och dagverksamhet. Från ett enskilt ledarskap anställdes ytterligare en enhetschef. Personalgrupperna hamnade därmed på ca 25 medarbetare per enhetschef. Syftet med projektet var att undersöka om upplevelsen av arbetsmiljön förändrats samt hur åtgärden påverkar sjukfrånvarotalen.
Innan projektet startades gjordes ingen undersökning av arbetsmiljön. Därmed saknas nyckeltalsunderlag för hur
arbetsmiljön såg ut innan testprojektet startade. En pulsmätning är planerad till andra kvartalet 2022 vilken kommer förse kommunen med en nulägesbild av arbetsmiljön.
Underlag för en jämförelse kring hur sjukfrånvaron påverkats finns tillgänglig och redovisas nedan, men då Coronapandemin påverkar sjukstatistiken i stor omfattning är det omöjligt att i dagsläget dra några slutsatser kring
hur denna påverkats av testprojektet.
•
•
•

Korttidssjukfrånvaro (Dag 1–14):
o 2020: 7,71%
o 2021: 7,58%
Medellångsjukfrånvaro (Dag 15–59):
o 2020 0,95%
o 2021: 1,87%
Långtidssjukfrånvaro: (Dag 60+):
o 2020: 4,4%
o 2021: 3,62%
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3 Ekonomisk analys
I detta avsnitt redovisas en analys av kommunens ekonomi. Avsnittet innehåller en helårsprognos, driftsammanställning, resultaträkning samt en avvikelseanalys för skatteintäkterna i Ale kommun.

3.1 Helårsprognos 2022
Utfall 2021

Prognos 2022

Årets resultat (Tkr)

125 177

112 300

Nettokostnadsandel

93,9 %

94,8 %

+46 175

+28 300

2 566

-

233 430

343 848

Avvikelse från budget (Tkr)
Arbetad tid (antal årsarbetare)
Investeringsutgifter (Tkr)

Helårsprognosen per mars visar på ett beräknat positivt utfall 2022 på 28,3 Mkr. I rådande läge finns det dock
många osäkerhetsfaktorer både vad avser skatteintäkter men även avseende kommunens kostnader. Utfallet per
mars uppgår till +71,9 Mkr vilket är +38,9 Mkr bättre än budget. Det stora positiva utfallen både för perioden
och i helårsprognosen är ett resultat av att skatteintäkter och statsbidrag är så mycket högre än budget, 13,8 Mkr
för perioden och 38,0 Mkr för helår samt att verksamheternas utfall per mars visar ett stort överskott vilket motsvarar 2021 års nivå och som bland annat kan förklaras i statliga ersättningar för sjuklönekostnader tillsammans
med att verksamheterna brukar visa positiva avvikelser i början av året. Det är viktigt att det prognostiserade underskottet inom sektor utbildning analyseras och hittas åtgärder för då risken finns att man i annat fall har en
strukturell kostnadsnivå som är för hög då man går in i 2023. Under årets första kvartal har statlig ersättning för
sjuklönekostnader inkommit tillsammans med att nämnderna blivit kompenserade i budget 2022 för befolkningsökning som är större än vad som faktiska utfallet för 2021 blev. Sammantaget finns det därför risk att det strukturella resultatet för sektor utbildning är större om man inte lyckas få till erforderliga spar och rationaliseringsåtgärder.
Nationella rapporter visar att Sverige fortsatt går bra och har en stabil offentlig ekonomi även om det finns orosmoln. Priser på bland annat drivmedel, el och livsmedel ökar kraftigt samtidigt som räntehöjningar börjar skönjas. Det har drivit upp inflationen som är den högsta på många år. Detta påverkar väsentligt den kommunala ekonomin då driftkostnader ökar men även avseende investeringar då man under det senaste året sett kraftigt ökade
kostnader även på vissa råvaror som trä, stål, cement mm. I dagsläget är vårkompletteringsbudgeten för 2022 inte
antagen men då den presenterades från regeringen så aviserades inga tillskott till kommunsektorn. Ale kommun
räknar dock med en positiv budgetavvikelse som främst beror på ökade skatteintäkter och statsbidrag samt gatukostnadsersättningar. I det prognostiserade resultatet är ej medräknat försäljningsintäkten för Ale fjärrvärme som
sålts under mars men där slutavräkning ej är gjord ännu.
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3.2 Driftsammanställning, kommunen
Utfall mars
2021

Utfall mars
2022

Budget
mars 2022

Budget
2022

Årsprognos
2022

Utbildningsnämnd

211 569

213 920

223 415

907 327

909 827

-2 500

Socialnämnd

135 071

147 606

153 769

632 305

642 305

-10 000

Kultur- och fritidsnämnd

20 815

20 838

21 090

85 210

85 210

0

Kommunstyrelsen inkl jävsnämnd

30 669

32 520

38 917

156 522

154 522

2 000

Servicenämnd

20 522

27 660

31 548

129 256

130 016

-760

Samhällsbyggnadsnämnd, skatte- och internfin.

14 507

16 929

18 328

73 976

73 025

950

Samhällsbyggnadsnämnd, affärsverksamhet

532

2 374

-144

0

-500

500

Överförmyndarnämnd

795

959

1 127

3 078

3 078

0

0

27

-60

600

600

0

Tkr

Budgetavvikelse 2022

Verksamhet

Valnämnd
Revisorer
Pensionsutbet. m.m.
Övriga kostnader/intäkter
Verksamhetens kostnader

98

86

363

1 434

1 328

107

7 124

7 239

7 250

29 000

29 000

0

-114

-666

0

12 191

12 555

-364

441 588

469 492

495 605

2 030 900

2 040 969

-10 069

Alla nämnder visar positiva avvikelser per mars. Inom utbildningsnämnden prognostiseras ett underskott om 2,5 Mkr relaterat till ett underskott inom grundskolan främst beroende på kostnader för ökat tilläggsbelopp samt
ökade kostnader för skolskjutsar. Socialnämnden har, efter ett beslut från Kommunfullmäktige, tillåtelse att göra
en negativ avvikelse om högst -10 Mkr på helåret för att hantera det utökade behovet av platser inom särskilt boende för äldre och nämndens negativa årsprognos uppgår till detta belopp. För lågt budgeterade livsmedelskostnader samt tomställda lokaler påverkar servicenämndens prognostiserade underskott om -0,8 Mkr. Vidare prognostiserar kommunstyrelsen samt samhällsbyggnadsnämnden positiva avvikelser mot budget på helår.

3.3 Resultaträkning
Utfall mars
2021

Utfall mars
2022

Budget
mars 2022

Budget
2022

Årsprognos
2022

Avvikelse
mot budget
2022

Verksamhetens kostnader

441 588

469 492

495 605

2 030 900

2 040 969

-10 069

Avgår kapitalkostnader

-34 146

-33 963

-39 200

-156 800

-156 800

0

Tkr

Avskrivningar

28 888

34 475

34 475

137 900

137 900

0

Nettokostnader

436 331

470 004

490 880

2 012 000

2 022 069

-10 069

Skatteintäkter/GSB

509 446

540 636

526 825

2 107 300

2 145 335

38 035

Finansiella intäkter

447

609

650

2 600

3 436

836

-1 090

-1 750

-3 475

-13 900

-13 900

0

Finansiella kostnader
Avgår resultat för affärsverksamheten

532

2 374

-144

0

-500

-500

Periodens resultat

73 003

71 865

32 976

84 000

112 300

28 300

Nettokostnadsandel

85,7%

86,7%

96,0%

94,8%

3.4 Avvikelseanalys skatteintäkter Ale kommun
3.4.1 Skatteintäkter 2022
Den positiva budgetavvikelsen avseende skatter och statsbidrag bygger på skatteprognos från Sveriges
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kommuner och regioner per februari 2022. Ny skatteprognos kommer i slutet av april och således efter att denna
rapport gjorts klar. De positiva utfallet beror främst på att man från nationellt håll beräknar att skatteintäkter
både för 2021 och 2022 blir bättre än vad man prognostiserade i oktober 2021.
Mkr

Budget 2022

Prognos 2022

Avvikelse mot budget

1 688,6

1 688,0

-0,6

264,5

266,7

2,2

16,5

11,2

-5,3

-

0,0

0,0

74,8

88,6

13,8

0,8

0,1

-0,7

Skatteinkomster före utjämning
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Införandebidrag
Regleringsbidrag
LSS-utjämning
Avräkning föregående år

-

5,9

5,9

Avräkning innevarande år

-

16,1

16,1

62,1

63,7

1,6

-

5,0

5,0

2 107,3

2 145,3

38,0

Utfall 2021

Prognos 2022

Avvikelse

1 593,1

1 688,0

94,9

242,2

266,7

24,5

0,4

11,2

10,8

Kommunal fastighetsavgift
Skolmiljarden
Summa

3.4.2 Jämförelser mellan 2021 och 2022
Mkr
Skatteinkomster före utjämning
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Införandebidrag

0,3

0,0

-0,3

Regleringsbidrag

94,4

88,6

-5,8

LSS-utjämning

4,3

0,1

-4,2

Avräkning föregående år

5,2

5,9

0,7

Avräkning innevarande år

36,3

16,1

-20,2

Kommunal fastighetsavgift

60,1

63,7

3,6

Skolmiljarden
En god vård för Äldre*
Summa

4,4

5,0

0,6

10,7

-

-10,7

2 051,4

2 145,3

93,9

* 2022 finns motprestationskrav kopplat till bidraget En god vård för Äldre och det klassificeras därav som riktat
och ej generellt statsbidrag.

Delårsbokslut 1 - 2022, Ale kommun (KF)

14(24)

4 Personalanalys
I Ale skapar vi förutsättningar för de som arbetar här, invånare och näringsliv.
Vi vill att alla ska vara medskapande i att utforma ALE - lätt att leva. De som arbetar i Ale, invånare och näringsliv ska alltid känna sig välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen. I Ale har du alltid kommit rätt.
Ale kommun är en arbetsgivare som har ett förhållningssätt som präglas av stolthet omtanke och lust där vi eftersträvar att kommunikation och vårt bemötande är enhetligt.
Covid -19 har under första kvartalet åter haft stor inverkan på kommunens verksamheter då flera av tidigare restriktioner återinfördes och samhällssmittan var hög. Pandemins uppgång under januari påverkade både medarbetare och chefer, i form av omfattande personalfrånvaro, anpassade arbetsmetoder och nya riktlinjer. Arbetsfördelning och arbetsbelastning har stundtals varit mycket hög inom stora delar av kommunens verksamheter. Den
höga sjukfrånvaron resulterade i att ett antal medarbetare tillfälligt och frivilligt arbetade inom andra arbeten än
ordinarie, exempelvis inom äldreomsorgen. Arbetsgivaren införde även en extra övertidsersättning, utöver kollektivavtalad ersättning, för övertid till personal som covidrelaterat arbetat mer än ordinarie arbetstid för perioden. Korttidsfrånvaron (sjuk dag 1–14) var i hela kommunen under 9,87 % under januari månad.
Sjukfrånvaro dag 1–14 per sektor, januari 2022.
Sektor socialtjänst 11,17%
Sektor utbildning 10,12 %
Sektor service 9,59 %
Sektor kultur och fritid 6,42 %
Sektor samhällsbyggnad 5,42%
Sektor kommunstyrelsen 3,59%
Covid-19 anses från och med 1 april inte längre vara en samhällsfarlig sjukdom och ses därmed inte komma att
ha lika stor personalfrånvaro påverkan framöver. Dock kvarstår det en del restriktioner inom vård- och omsorgsarbetet.
I 2021 års nyckeltalsrapport, som samordnas av GR, så ligger Ale i regel något högre, gällande personalomsättningen, än de övriga kommunerna. 2021 hade Ale på en personalomsättning på 11,6%, och genomsnittet inom
GR var 7,4% (exklusive pensionsavgångar). Ale har sedan 2020 en ökande personalomsättning. Detta stämmer
väl överens med trenden i övriga GR kommuner där samtliga kommuner har en ökande personalomsättning undantaget Härryda och Kungälv.
Om personalomsättningssiffrorna bryts ner, i de sex stora yrkesgrupper GR-kommunerna valt att särredovisa
för, ligger Ale under GR-snittet på tre av de sex yrkesgrupperna.
Det är alltså inte i de stora yrkesgrupperna som Ale idag har sin utmaning gällande personalomsättning utan snarare inom olika specialist- och chefsbefattningar.
Ale

GR

Undersköterskor 6,6%

10,4%

Barnskötare 8,4%

7,0%

Förskolelärare 9,0%

9,6%

Grundskolelärare 6,9%

8,5%

Stödassistenter 10,3%

10,3%

Socialsekreterare 12,8%

10,7%

Första kvartalet har 7 chefer avslutat sin tjänst. Om chefsomsättningen fortsätter på samma sätt under året syns
en markant ökning och nivåerna närmar sig åren före pandemin.
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För att aktivt möjliggöra till utveckling i ledarrollen och öka tydligheten kring vilka förväntningar rollen chef har i
Ale kommun har arbetsgivaren skräddarsytt ett ledarutvecklingsprogram som upphandlats och påbörjats. Programmet omfattar kommunens alla chefer som grupperas sektoröverskridande i syfte att också öka det tvärsektoriella nätverket.
Nya sektorchefer har rekryterats till sektor service samt sektor kultur och fritid. Båda sektorcheferna tillträder
sina nya tjänster under kvartal 2.
Ett av kommunens fokusområden är fortsatt att bygga upp processer, strukturer, skapa en transparanthet och en
tillgänglighet för såväl interna verksamheter som medborgare och näringsliv. Detta för att säkerställa att arbetet
med offentlig verksamhet utförs på ett optimalt sätt och skapar mesta nytta för invånarna.
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5 Nämndernas sammanfattningar
I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av varje nämndes verksamhetsuppföljning per delårsbokslut 1.

5.1 Kommunstyrelsen
5.1.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
Aktiviteter
Det pågår fortsatt implementering och förfining av funktionalitet i kommunens nya ekonomisystem vilket kommer att fortgå under hela året. Arbetet kommer att fokusera på att hitta processer som kan digitaliseras och automatiseras. Översyn av kommunens finanspolicy kommer att ske under året samt översyn av kommunens resursfördelningsmodell.
Ett ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer har startats upp och det centrala arbetet med framtidens kompetensförsörjningsutmaning har fortsatt prioritet.
Kommunens arbete med att ta fram en ny vision är uppstartad. En förstudie för den externa webben samt den
interna webben är under framtagande med beräknad leverans i maj 2022. Ett arbete med att uppdatera kommunens digitaliseringspolicy är uppstartad och utskickat på intern informell remiss.
Budgetdialogen med omvärldsanalys är genomförd och arbetet med att ta fram kommunens trendanalys är uppstartad med planerad leverans Q4. Den sociala kartläggningen är under arbete och resultatet planeras att presenteras på kommunens omvärldsdag i september 2022.
En upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem är uppstartad och en säker digital mötestjänst har implementerats. Arbete med informationshanteringsplaner har inletts i samtliga nämnder. Utredningen om en kommuncentral nämndadministration och registratur har varit ute på remiss och en risk- och konsekvensanalys har genomförts.
En skyddsrumsinventering med olika insatser har genomförts. Avrapportering till Länsstyrelsen har genomförts
gällande krisberedskap och civilt försvar och arbetet med att krigsplacera nyckelfunktioner har påbörjats.
Arbetet med att planera genomförandet av valet den 11 september pågår och samverkan med berörda statliga
myndigheter fortgår. Rekrytering av röstmottagare har huvudsakligen genomförts under kvartalet och lokaler har
bokats in.
Resultat
Löneenheten har under kvartal ett lanserat chatboten, Albot, en del i att digitalisera och effektivisera arbetet på
löneenheten. Nyttan av Albot kommer att utvärderas under hela 2022. Projektgrupper har tillsatts på lön för att
arbeta med införande av ärendehanteringssystem samt digitalisering av anställningsprocessen.
Arbetet att förtydliga processer för styrning och ledning fortsätter och resultat har nåtts vad gäller samsyn kring
styrmodellens delar och nulägesanalysernas struktur. Flera ärenden har handlagts och utredningar färdigställts på
uppdrag av andra verksamheter och för politiska beslut. Flera möjliga case för fortsatt arbete inom ramen för
digitala tvillingar har identifierats i bred dialog med sektorerna för samhällsbyggnad och service.
Ett kommungemensamt styrdokument om hot- och våld mot anställda fastställts.
Analys
Införandet av det nya ekonomisystemet har påvisat behovet att öka kompetensen kring vad som påverkar kommunens ekonomi och översyn av ekonomiska processer inom främst redovisning. Det har också blivit tydligt att
kunskapen kring hur kommunens verksamhetssystem interagerar med varandra behöver höjas. Fortsatt arbete
med digitalisering och automatisering bedöms vara avgörande för en fortsatt god ekonomihantering.
Den digitala mognaden och det digitala arvet fortsätter att vara en utmaning och en möjlighet till förbättring för
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kommunen. Utrymme att förbättra finns också inom området innovation där resurser inte hittills kunnat prioriteras i denna riktning.
Invasionen av Ukraina har aktualiserat de frågor som ligger inom framförallt krisberedskap och civilt försvar. Det
innebär att arbetet med krigsplaceringar, nödvatten, bränsleförsörjning, trygghetspunkter med mera har intensifierats.
Det finns fortsatt utmaningar främst i att skapa tillräckliga resurser och kompetenser inom området informationssäkerhet, verkställandet av den nya organisationen samt att få genomslag i fråga om arbetet med civilt försvar
och krisberedskap.

5.2 Servicenämnden
5.2.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
Fastighet och IT
Lokalförsörjningsenheten: Första kvartalet har präglats av att ta fram en projektplan ur SKOR-arbetet och som
är baserad på behoven i lokalförsörjningsplanen. Projektplan har varit föredragen i både servicenämnden och
utbildningsnämnden. För att möta behoven som är mer akuta har konsulter anlitats för att hantera flera projekt.
Ekonomiskt visar enheten ett underskott, mycket beroende på projektens art men även att projektledarna inte
uppvisat tillräckligt många timmar som kan belasta projekten.
Drift och underhållsenheten: Har under Q1 påbörjat arbetet med att se över kommunens objekt ur energisynpunkt. Många av fastigheterna har väldigt hög energianvändning och gammal utrustning som behöver bytas ut.
Enheten har haft utbildning för tekniska förvaltare, driftingenjörer, drift och fastighetstekniker samt enhetschef.
Statusbesiktning av kommunens lokaler är genomförd och prioriterade underhållsinsatser är identifierade. I skrivande stund pågår prissättning och planering för vilka underhållsinsatser som ska genomföras under 2022.
IT: Har under perioden haft stort fokus på säkerhet och att säkra upp kommunens IT-plattform samt fortsatt
arbete med att ytterligare förbättra supportverksamheten. Detta inte minst på grund av ökat cyberhot och enheten samverkar också i en extern granskning av kommunens IT-säkerhet. Fortsatt arbete med stöd av digitalisering och teknisk utveckling som möjliggör att nyttja resurser på nya sätt. Samarbete pågår med verksamheterna
för att hitta möjliga rutinartade uppgifter att automatisera. Chattbot kopplat till Teams och SharePoint är ett exempel.
Mål, aktiviteter och fokusområden verksamheten är delaktiga i pågår enligt plan. Det ekonomiska resultatet visar
enbart mindre avvikelser mellan konton men på verksamhetsnivå lämnas en prognos med resultat i balans. Dock
kan kostnad för tomställda lokaler på helår komma att redovisa ett underskott gentemot ramfinansiering vilket
följs noggrant och kommer att hanteras och rapporteras löpande under året. Verksamheten följer verksamhetsplan Fastighet och IT 2022 i samtliga delar.
Kost
Kostprogrammet för måltider i Ale Kommun och de nationella riktlinjerna för måltider i förskola, skola och
äldreomsorg från Livsmedelsverket ligger som grund för arbetet. Kostverksamheten arbetar med välkomponerade, säkra, näringsriktiga och miljösmarta måltider som serveras med stolthet, omtanke och lust.
Livsmedelskostnaderna har ökat kraftigt och förväntas öka ytterligare vilket kan komma att påverka utbud och
kvalité på maten för att klara en budget i balans. Kostverksamheten har sedan årsskiftet fortsatt hög sjukfrånvaro, till stora delar kopplat till Covid-19. Ersättningar för sjuklöner har bidragit till att kostverksamheten fram
till mars klarat att hålla budget. Kostverksamheten arbetar kontinuerligt med att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser genom den mat som köps in och serveras samt mäter och arbetar för att minimera den mat som
slängs.
Verksamhetsstöd
Inom verksamhetsstöd har första delen av 2022 förlöpt enligt plan. Prognos och budget är i balans.
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Verksamheten har under den senare delen av föregående år och i början av 2022 fokuserat mycket på utveckling
av verksamheten, vilket bland annat har inneburit att antalet enhetschefer har ökat. Ny EC för vaktmästeri och
fordon var på plats fr.o.m. den första mars och en tredje EC för lokalvård börjar den 20 juni. Därefter är alla
chefsfunktioner på plats.
2022 är lokalvårdens första år i kommunbidragsfinansiering vilket kommer att följas noggrant under året. Målet
är att även påbörja arbetet med intäktsfinansiering för enhet vaktmästeri och fordon under året.
Covid-19 har präglat framför allt lokalvårdens sjukfrånvaro under första delen av året, övriga enheter har haft en
mer normal frånvaro. I och med kriget i Ukraina har de operativa enheterna inom verksamheten varit involverade i arbetet med framtagande av evakueringsboende, material och transporter vilket har fungerat mycket bra
och hanterats inom ramen för ordinarie drift utan avvikelser.

5.3 Utbildningsnämnden
5.3.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
Början av året 2022 var fortfarande starkt präglad av covid-19-pandemin och frånvaron bland medarbetare var
hög, vilket påverkat vårterminens start. Elevfrånvaron har också varit anmärkningsvärd hög under första kvartalet. Kriget i Ukraina kommer att påverka utbildningsverksamheterna och det pågår förberedelser för att ta emot
barn och elever från Ukraina. Hittills har några elever skrivits in i verksamheten, men det är svårt att bedöma hur
många det kommer att bli.
Aktiviteter
Under rådande omständigheter är fokus på kunskapsresultaten med kontinuerliga uppföljningar kopplat till riktade stödåtgärder, både på enhets- och organisationsnivå.
Inom ramen för målet sysselsättning, arbete och företagsamhet har sektorn fortsatt att utveckla arbete för ungdomar och unga vuxna i samarbete med fler aktörer både inom och utom kommunen, bland annat lokalt näringsliv.
Förskolan har bedrivit ett omfattande bemanningsarbete i syfte att hålla öppet för så många som möjligt då sjukfrånvaro är ett fortsatt problem. Satsningen på personaltäthet har därför inte fått upplevd effekt i organisationen.
Flertalet planerade aktiviteter fortgår enligt nämndplan. Ett exempel är ärendet skolupptagningsområden som är
bearbetat inför sammanträdet i april.
Hållbar kompetensförsörjning har varit fokus för aktiviteter främst riktade till förskola och fritidshem och nya
ansökningar om utbildning till lärare fritidshem och förskollärare har beviljats inför hösten.
Resultat
Resultaten av pågående aktiviteter förväntas på längre sikt. Nya resultat inom utbildningsområdet samt nationella/regionala jämförelsetal har under perioden inkommit. De avser enkätresultat för vårdnadshavare i förskolan, lärarbehörighet i skolan, personaltäthet i skolan samt öppna jämförelser gymnasieskola.
Resultaten visar att vårdnadshavarna i förskolan svarar mer positivt på enkäten än föregående år, och resultatet är
i nivå med Göteborgsregionen, dock är svarsfrekvensen lägre än tidigare. Personaltätheten i förskola och fritidshem har förbättrats, men nationella jämförelsetal är ännu ej tillgängliga. Lärarbehörigheten i skolan är på ungefär
samma nivå som föregående år, och samma nivå som riket, medan lärartätheten i grundskolan fortfarande är väsentligt lägre än riket, men något bättre än pendlingskommuner nära storstad.
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Andelen Ale-elever som genomfört sin gymnasieutbildning med examen har ökat jämfört med föregående
år. Det är också fler än tidigare som blir behöriga till högskola och universitet, dock är det fortfarande en lägre
andel än i riket som helhet.
Utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse gentemot budget och en prognos som visar på ett underskott på helåret.
Analys
2022 bedöms vara ett utmanande år med effekter av pandemin som fortgår samt pågående krig i Ukraina. Trots
att flertalet aktiviteter hittills ser ut att gå enligt plan finns risk att utrymmet för utveckling och förbättringsarbete
i hela organisationen är mycket begränsat.
I syfte att lyckas bättre med en god utbildning för alla krävs utvecklingsinsatser på många nivåer och en god ekonomistyrning med fortsatt förbättring av personaltäthet samt tillräcklig tillgång till lokaler. För att förbättra
måluppfyllelsen är arbetet med det pedagogiska ledarskapet och professionellt lärande för alla de viktigaste verktygen för kvalitetsutveckling på genomgripande nivå.
Arbetet med att få fler i sysselsättning har utvecklats i snabb takt och visar på goda resultat. Området behöver
fortsatt förstärkning och vidare utveckling för att möjliggöra goda livschanser för fler Alebor.
Det är av stor vikt med en socialt hållbar och långsiktig strategi såväl samhällsmässigt som ekonomiskt för lösningar av brist på platser samt planering av nya förskolor och skolor.
En hållbar kompetensförsörjning kommer att bli avgörande för att förbättra utbildningsresultaten framöver då
branschen står inför stora utmaningar avseende förskollärar- och lärarbrist.

5.4 Kultur- och fritidsnämnden
5.4.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
Kultur- och fritidsverksamheter har sedan folkhälsomyndigheten i mitten av februari tog bort restriktionerna
kunnat återgå helt till ordinarie verksamhet och öppettider. Under senare delen av perioden har flertalet aktiviteter arrangerats men också det interna arbetet intensifierats.
Aktiviteter externt
I Ale kulturrum har både dans och teaterföreställningar hållits och den 9 mars anordnades föreningsgalan där
många eldsjälar hyllades med priser och flera kulturstipendiater uppmärksammades. Det har hållits tre lokala föreningsträffar på tre orter under mars månad. Fritidsbanken besöker skolor på fredagar och har med sig en släpkärra full med fritidsartiklar för barnen att prova under sin rast. Fältgruppen besöker skolor och träffar årskurs 6
i syfte att vara relationsbyggande. Simhallen har haft fulla grupper och genomfört simundervisning. Kulturskolan
har inlett ambulerande teaterlek i kommunens förskoleklasser. Biblioteken bidrar till att Ale kommun ska vara en
tillgänglig kommun. Bibliotekens hemsida och digitala tjänster finns tillgängliga dygnet runt. Det går att reservera,
låna om och låna (digitalt material) alla dagar och alla tider. Fritidskontoret handlägger bokningsförfrågningar på
idrottsplatser, idrottshallar, gymnastiksalar, skollokaler, samlingslokaler och möteslokaler från både privatpersoner, föreningar och näringsliv.
Aktiviteter internt
Föreningsrådet besökte kultur och fritidsnämnden den 31 mars i syfte att ha en dialog och utbyta information.
Under perioden har fältverksamheten upphandlat en chattfunktion för barn och ungdomar som kommer vara
tillgänglig från Ale kommuns hemsida men också från befintlig app "Ung i Ale". Tekniska förberedelser, avtal
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och rutiner pågår inför införandet av chattfunktionen som startar upp den 1 juni. Föreningsbidragsbestämmelser
ses över och föredras på kultur och fritidsnämnden före sommaren. Planering och rekrytering av ny organisation
för sektor kultur och fritid har regelrätt MBL- informerats och förhandlats fram med start 1 maj. Under perioden
har dialog med kommunikationsavdelningen pågått, där sektor kultur och fritids behov av stöd i att marknadsföra enheternas aktiviteter och arrangemang framförts.
Personalgrupperna kulturskolan, allmän kultur, biblioteken och öppen ungdom har träffats i sina arbetsgrupper
och haft dialoger och grupparbeten gällande organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i syfte att gemensamt
arbeta fram regler för gruppen och att uppnå nämndens måluppfyllelse. Öppen ungdom har gemensamt tagit
fram ett nuläge med öppettider, mötesplatsernas innehåll, vad är ungdomsproducerad verksamhet och vad är öppen verksamhet i syfte att skapa en tydlig målbild och nya arbetssätt i att möta ungdomar på deras arena under
deras fria tid.
Resultat
Kultur och fritid har erbjudit Ales invånare en varierad verksamhet där människor kunnat mötas på sina villkor
och ändå ingått i ett socialt sammanhang. Det interna arbetet som pågår sker i syfte att öka förutsättningarna att
skapa mervärde till alla medborgare, men främst till barn och ungdomar.
Analys
Kultur- och fritidsverksamheter erbjuder Ale-borna ett rikt och levande kultur- och friluftsliv vilket stärker invånarnas känsla av livskvalitet och ett attraktivt Ale. En plats där människor upplever glädje och gemenskap som
leder till en positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande. Sektorn har under perioden arbetat aktivt både
externt och internt för att skapa goda förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Sektorn har ett angeläget behov av att marknadsföra sitt utbud och nå ut till Ales
invånare i syfte att skapa ett mervärde och öka åtkomligheten av sektorns aktiviteter och arrangemang. Kultur
och fritid har inlett ett samarbete med kommunikationsavdelningen för att arbeta fram en kommunikationsplan
för sektorn.

5.5 Socialnämnden
5.5.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
I inledningen till kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2022 anges att denna ska följas upp genom verksamhetsdialog där ”prioriteringar tydliggörs och förmågor, lärande och engagemang tillvaratas, vilket i sin tur stimulerar
delaktighet, förståelse, och samverkan.” I enlighet med detta har därför uppföljning per delår 1 gjorts i form av
dialog mellan ledningsgrupp för respektive verksamhetsområde samt representanter från nämnden. Delar från
dialogerna återredovisas under tillämpliga rubriker i denna rapport. En sammanfattning från respektive dialog
återfinns i sin helhet i delårsrapporten från respektive verksamhetsområde.
Ett genomgående tema för samtliga dialoger var förslaget om en ny socialtjänstlag. Under dialogerna lyftes olika
teman som knöt an till utmaningarna och omställningen utifrån lagförslaget. Den nya lagen har fokus på en främjande och förebyggande socialtjänst och är indelad i följande huvudområden; förebyggande, lätt tillgänglig, övergripande planering, planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och insatser utan föregående behovsprövning.
Föreliggande uppföljningsrapport återspeglar det som lyftes i dialogerna med respektive verksamhetsområde och
omfattar inte allt det arbete och aktiviteter som genomförts under uppföljningsperioden.
Samtliga nämnder bedömer i delåret måluppfyllelsen för respektive strategisk målsättning.
Grönt = Aktiviteter och insatser fortlöper i allt väsentligt utifrån planen för året.
Gul = Aktiviteter och insatser fortlöper inte helt enligt plan. En osäkerhet finns om det strategiska målet kan nås
på helår (utifrån det som nämnden planerat och kan påverka).
Röd = Aktiviteter och insatser fortlöper inte enligt plan. Om arbetet fortsätter på samma sätt som nu kommer
måluppfyllelsen inte att nås per helår.
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För delår 1 2022 bedömer socialtjänsten måluppfyllelsen i de strategiska målsättningarna som grön; aktiviteter
och insatser fortlöper i allt väsentligt enligt plan. Detta trots att smittspridningen av Covid -19 eskalerade strax
efter nyår och årets första veckor präglades helt och hållet av det. Antalet smittade kommuninvånare i målgrupperna var förhållandevis lågt men samhällsspridningen överlag var omfattande vilket resulterade i sjukfrånvaro
bland medarbetarna som var högre än någonsin tidigare under pandemin. Konsekvensen blev stora utmaningar
att upprätthålla tillräcklig bemanning i de schemaburna verksamheterna med inbeordringar och övertid som
följd.
Periodens ekonomiska resultat är positivt men verksamhetsområdena har utmaningar som påverkar prognosen.
De tre schemaburna verksamhetsområdena påverkades starkt av omikron under januari och februari vilket ska
hanteras under återstoden av året. Bemanningsplaneringsenhetens beställningar avseende sjukfrånvaro årets
första månad nära nog fördubblades jämfört med 2021, från 36 heltider till 70 heltider. Av naturliga skäl kunde
man inte leverera till den nivån och övertidskostnaderna blev därmed höga. Kurvan vände dock nedåt lika plötsligt och situationen återgick till det, för perioden, normala läget.
Socialnämnden har, efter ett beslut från Kommunfullmäktige, tillåtelse att göra en negativ avvikelse om högst
10 Mkr för att hantera det utökade behovet av platser inom särskilt boende för äldre och prognosen vid delåret
är att medlen kommer nyttjas. Den övervägande delen av underskottet kommer återfinnas inom verksamhetsområdet särskilda boenden och hälso- och sjukvård men till del kommer kostnader som kan härledas till detta också
att uppstå inom ordinärt boende, som en konsekvens av att platser inte erbjuds.
Sammantaget bedömer sektorn prognosen till -10 Mkr. Endast funktionsstöd prognosticerar budget i balans, övriga verksamhetsområdens underskott kommer kompenseras av sektorns buffert samt det av Kommunfullmäktige beviljade underskottet. Prognosen får, med tanke på ett stort antal svårbedömda faktorer och den korta tid
som passerat av året, betraktas som osäker.

5.6 Samhällsbyggnadsnämnden
5.6.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
Aktiviteter
Arbetet med Nödinge centrums utveckling pågår. Det finns risk att både planen för Nödinge och genomförandet
av överföringsledningen försenas dels då det är komplexa avtal som man ska komma överens om, samt att planen kan komma att överklagas.
Inom ramen för de tematiska tilläggen pågår framtagandet av ett naturvårdsprogram, en klimatanpassningsplan
samt en jordbrukskartering. Det är sannolikt att styrdokumenten kommer sannolikt att antas under 2022.
Sektorn har initierat ett omfattande kultur- och utvecklingsarbete som fått arbetsnamnet FÖDA. Det handlar om
kortfattat om byggstenarna; föredöme, digitalisering och attityd. Projektet av påbörjats inom sektorns chefsgrupp
och kommer efterhand att lanseras till alla enheter. Projektets bedöms få en bred effekt inom sektorn.
Ett av nämndens mål handlar om att sektorn ska ha ett helt digitaliserat arbetssätt innan utgången av 2023. En
första version av en handlingsplan avseende digitalisering har antagits av sektorledningen. Handlingsplanen har
tagits fram som ett verktyg för att besluta, planera och genomföra den digitala utvecklingen.
Utveckling av arbetssätt inom projektledning samt resurssättning och implementering av projektverktyget Antura
har påbörjats. För att få ett önskat genomslag denna gång bedömer sektorn att det behöver finnas en robust förvaltarorganisation, utbildning inom projektmodell, projektledning samt i projektverktyget. En plan för genomförande är under framtagande. En utmaning kan vara en begränsad budget för ovanstående aktiviteter.
Från och med 1:e april 2022 kommer samhällsbyggnadsnämnden överta ansvar från kommunstyrelsen. Områden
som trafikpolitik och infrastruktur, kollektivtrafik, övergripande klimat- och miljöfrågor, översiktsplan och markoch bostadspolitik som kommer att flyttats över.
Resultat
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Det ursprungliga uppdraget som avsåg framtagande av samhällsbyggnadsprocessen anses vara slutfört och ska
avrapporteras i samhällsbyggnadsnämnden i april. Nu inleds etapp 2 där ansvaret processutvecklingen överförs
till ansvarig linjechef. De olika samverkansforumen inom ramen för processen börjar ta form.
Den framtagna handlingsplan, tillhörande Energi- och klimatstrategin, bedöms efterlevas i relativt stor utsträckning. Det handlar om en ökad skicklighet att kravställa upphandlingar på ett bra sätt också utifrån hållbara transporter miljöperspektivet. Samhällsbyggnad verkar för att det skapas förutsättningar för sunda och klimatsmarta
bostäder och lokaler. Dock kan kommunen kan inte ställa högre krav än vad lagstiftningen medger. Om kommunen är markägare så finns helt andra incitament att reglera byggnationen.
Det ekonomiska resultatet för Samhällsbyggnadsnämnden för perioden uppgår till 2 291 tkr. Bedömningen är ett
fortsatt positivt resultat för helåret 2022 med 1 450 tkr. Inom det prognostiserade resultatet inryms enheter med
både överskott och underskott mot budget.
Analys
Det rådande världsläget innebär risk för kostnadsökningar. Krig, materialbrist och inflation torde påverka marknaden och kommande byggnation negativt. Enligt aktuell prognos tror byggbranschen att en nedgång på omkring 12 procent under 2023 i Sverige är rimlig vad gäller bostadsbyggnation. I dagsläget är det svårt att göra
några fördjupade analyser och förutse hur det påverkar kommunen.
Digitalisering är ett komplext område som ställer krav på tekniska kunskaper, resurser både ekonomiska som
personella. I dagsläget är bedömningen att sektorn behöver tillse att kunskap tillgodoses för att klara uppdraget
samt att resursfrågan säkerställs.
Tillitsdialogerna mellan politik och tjänstemän fortsätter att utvecklas. Diskussioner om vidareutveckling har
förts och mynnat ut ett antal spelregler men också ett syfte och mål för tillitsdialogerna. Tillitsdialogerna kommer
bedöms vara viktiga för sektorns utveckling och en möjlighet till förståelse för våra olika uppdrag.
Sektorns medarbetare har ökat i antal. vilket beror på det utökade och mer komplexa uppdraget men också på
grund av förstärkning inom vissa trånga funktioner. Tillökningen av medarbetare kommer inom kort att leda till
trångboddhet.

5.7 Överförmyndarnämnden
5.7.1 Sammanfattning
Periodens verksamhet
Aktiviteter
Utifrån överförmyndarnämndens mål och kommunfullmäktiges strategiska målsättningar har fokus lagts på
ökade möjligheter till rekrytering av ställföreträdare, verktyg för förbättrad tillsyn i vissa delar och förbättrad tillgänglighet genom textkommunikation i klarspråk. Följande aktiviteter planeras därför:
•
•
•

Inventering och kontakt med organisationer och föreningar i Ale kommun där andelen möjliga ställföreträdare bedöms som hög.
Samtliga WärnaGo-mallar ska skrivas om till klarspråk.
Upprättande av rutin och framtagande av verktyg för genomförande av utökad tillsyn.

Under årets första hälft är verksamhetens huvudsakliga uppgift att granska de årsredovisningar och redogörelser
som ställföreträdare är skyldiga att före den siste februari årligen lämna till överförmyndarnämnden. Aktiviteter
och andra insatser planeras därför alltid till höst- och vinterhalvåret varför inga aktiviteter ännu påbörjats.
Resultat
Överförmyndarnämnden ansvarar för att såväl rekrytera som att utöva tillsyn över ställföreträdare som företräder
den som har rätt till ställföreträdare och behöver hjälp med att sköta sin ekonomi eller bevaka sina intressen. Rekrytering av lämpliga ställföreträdare är en av verksamhetens viktigaste men också mest krävande uppgifter.
Verksamheten har lyckats hitta ställföreträdare i de ärenden som behövt detta, rekryteringen kan i komplexa
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ärenden såsom vid samsjuklighet eller missbruk dra ut något på tiden. Övriga beslutsärenden handläggs inom den
tid nämnden beslutat; inom en månad om beslut kan tas på delegation och inom tre månader om beslutet ska
fattas av överförmyndarnämnden.
Ett av överförmyndarnämndens mål är att samtliga, kompletta och i tid inkomna, årsredovisningar ska vara
granskade senast den 1 september. Den 31 mars var strax över hälften och cirka 15 fler än samma tid förra året,
granskade, varför målet förväntas nås med god marginal.
Utfallet för perioden visar på + 167 tkr och kommer av lägre personalkostnader än budgeterat, såväl för lönekostnader för tjänstemän (överförmyndarhandläggare) som för arvodeskostnader för ställföreträdare. Avvikelsen
för lönekostnad kan troligen förklaras av en felaktig fördelning av kostnader för utökad tjänstgöringsgrad för en
av tjänstemännen, som också tjänstgör för kommunstyrelsen. Detta uppmärksammandes i samband med årsredovisningen för 2021, varvid korrigering av utfallet gjordes. Budget för 2022 var dock redan satt då.
Lägre arvodeskostnader för ställföreträdare kan inte förklaras av en lägre andel beslut om arvode, men skulle
kunna vara en indikation på att allt fler huvudmän uppnår den nivå för inkomst och/eller tillgångar för när huvudmannen själv ska stå för kostnaden för god man.
Analys
Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs i en resurseffektiv verksamhet. En förhållandevis liten budget utan
marginaler innebär att varje förändring ger tydligt utslag i utfallet. Möjlighet till intäkter, utöver schablonersättning från Migrationsverket i samband med mottagande av ensamkommande barn, saknas.
Kostnader för lagstadgat arvode till ställföreträdare utgör den största utgiften för verksamheten. Hur dessa utvecklas beror på ärendenas omfattning och komplexitet eftersom det påverkar arvodets storlek, tillsammans med
huvudmannens ekonomiska förutsättningar, vilka avgör om denne själv ska betala arvodet eller om kommunen
ska bära kostnaden.
Överförmyndarnämnden har få utgiftsposter. Dess omfattning möjliggör en mycket god överblick och verksamheten bevakar utvecklingen i syfte att kunna lyfta ändrade förutsättningar och behov i god tid för att säkerställa
att tillräckliga resurser ges och därmed möjlighet att även fortsättningsvis bedriva en rättssäker och kvalitativ
verksamhet inom budget. Överförmyndarnämnden ser vikten av löpande dialog om verksamhetens behov nu
och framöver och vill därför understryka önskan om delaktighet likvärdig den för övriga nämnder i kommunen.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-05-10

KS § 67

Dnr KS.2022.9

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2022 första halvåret
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.
Sammanfattning
I kommunallagen 5 kap. 35 § framgår att motioner och medborgarförslag ska
beredas på ett sådant sätt att beslut i saken kan fattas inom ett år. Om så inte
sker ska redovisning lämnas till kommunfullmäktige. Av kommunfullmäktiges
arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger om året ska redovisa de
motioner som ej beretts färdigt. För närvarande finns två inneliggande
motioner.
En av motionerna som föreslås anses som besvarad kommer vid nästa
kommunfullmäktiges sammanträde 23 maj ha varit inneliggande i mer än ett år.
Den andra motionen kommer att vid sammanträdet 23 maj ha inkommit längre
tid än sex månader men inom ett år och planeras att beslutas av
kommunfullmäktige innan sommaren 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-21
Sammanställning ej slutbehandlade motioner per 2022-04-21

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2022.9
Datum: 2022-04-21
Kommunsekreterare Afram Shiba
Kommunstyrelsen

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 2022 - första
halvåret
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
I kommunallagen 5 kap. 35 § framgår att motioner och medborgarförslag ska beredas på ett
sådant sätt att beslut i saken kan fattas inom ett år. Om så inte sker ska redovisning lämnas till
kommunfullmäktige. Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen
två gånger om året ska redovisa de motioner som ej beretts färdigt. För närvarande finns två
inneliggande motioner.
En av motionerna som föreslås anses som besvarad kommer vid nästa kommunfullmäktiges
sammanträde 23 maj ha varit inneliggande i mer än ett år. Den andra motionen kommer att
vid sammanträdet 23 maj ha inkommit längre tid än sex månader men inom ett år.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-21
Sammanställning ej slutbehandlade motioner per 2022-04-21
Beslutet skickas till:
För kännedom:

Berörda handläggare

Ärendet
I kommunallagen 5 kap. 35 § framgår att motioner och medborgarförslag ska beredas på ett
sådant sätt att beslut i saken kan fattas inom ett år. Om så inte sker ska redovisning lämnas till
kommunfullmäktige. Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen
två gånger om året ska redovisa de motioner som ej beretts färdigt. För närvarande finns två
inneliggande motioner.
En av motionerna som föreslås anses som besvarad kommer vid nästa kommunfullmäktiges
sammanträde 23 maj ha varit inneliggande i mer än ett år. Den andra motionen kommer att
vid sammanträdet 23 maj ha inkommit längre tid än sex månader men inom ett år.
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
Kommunstyrelsen ska enligt § 32 sjätte stycket i Arbetsordning för Ale kommunfullmäktige
två gånger per år redovisa vilka motioner som inte beretts färdigt.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att motionen som inkommit 2021-11-12 från Robert Jansson (SD),
Marita Henriksson (SD) och Pernilla Johansson (SD) om språktest för anställning inom
kommunens omsorgsverksamhet kan beredas inom ett år. Den andra motionen har redan i ett
annat ärende föreslagits att anses som besvarad.
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Sammanställning av ej slutbehandlade motioner från 2021-11-19 till 2022-04-21
#

Motion

Inkom/väcktes

Ärendenr

Tidsåtgång

Status

Motion från Robert Jansson (SD), Marita
Henriksson (SD) och Pernilla Johansson
(SD) om att avsluta bidragsavtal med
Folkets hus förening

2019-10-17

KS.2019.283

Längre tid än 1 år från
dag för fullmäktiges nästa
sammanträde

Förslag till kommunfullmäktige 23 maj om
att anse motionen som besvarad

KS.2021.560

Längre tid än 6 månader
men inom 1 år från dag
för fullmäktiges nästa
sammanträde

Beslut i socialnämnden SN § 51, 202204-28 att föreslå att kommunfullmäktige
avslår motionen, beräknas tas upp till
beslut av kommunfullmäktige 20 juni

Motion från Robert Jansson (SD), Marita
Henriksson (SD) och Pernilla Johansson
(SD) om språktest för anställning inom
kommunens omsorgsverksamhet

Färgkoder

2021-11-12

■ Inom 6 månader från dag för fullmäktiges nästa sammanträde
■ Längre tid än 6 månader men inom 1 år från dag för fullmäktiges nästa sammanträde
■ Längre tid än 1 år från dag för fullmäktiges nästa sammanträde

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-05-10

KS § 74

Dnr KS.2022.129

Riktlinje för intern visselblåsarfunktion
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinje för intern visselblåsarfunktion
med ikraftträdande 2022-06-01. Beslutet gäller under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar om tillägg i kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att införa följande
ny paragraf i kommunstyrelsens reglemente med ikraftträdande 2022-06-01:
45 a §
Kommunstyrelsen ansvarar för att fullgöra de uppgifter som ankommer på
kommunen enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om
missförhållanden.
Sammanfattning
Den 17 december 2021 trädde lagen (2021:890) om skydd för personer som
rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, i kraft.
Visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om ett förstärkt skydd för personer
som i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om missförhållanden.
Det finns vidare bestämmelser i visselblåsarlagen om skyldighet för
verksamhetsutövare att inrätta interna rapporteringskanaler för rapportering
och uppföljning av missförhållanden. Kommuner ska ha inrättat interna
rapporteringskanaler senast den 17 juli 2022.
Framtagna förslag till riktlinje, Riktlinje för intern visselblåsarfunktion,
reglerar hur den interna rapporteringskanalen i kommunen ska organiseras.
Riktlinjerna innehåller också en beskrivning av förfaranden för rapportering av
missförhållanden och uppföljning av visselblåsarärenden.
Vidare görs ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente där det framgår att
kommunstyrelsen är den nämnd som ansvarar för åtgärder i enlighet med
visselblåsarlagens bestämmelser.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-21
Riktlinje för internvisselblåsarfunktion
IFM anteckning 2022-02-24 gällande visselblåsarfunktionen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-05-10

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunjurist
För kännedom

Samtliga sektorchefer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2022.129
Datum: 2022-04-21
Kommunjurist Josefin Thorn Tuvestad
Kommunstyrelsen

Riktlinje för intern visselblåsarfunktion

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Riktlinje för intern visselblåsarfunktion med ikraftträdande
2022-06-01. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om tillägg i
kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att införa följande ny paragraf i
kommunstyrelsens reglemente med ikraftträdande 2022-06-01:
45 a §
Kommunstyrelsen ansvarar för att fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen enligt
lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Den 17 december 2021 trädde lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om
missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, i kraft. Visselblåsarlagen innehåller
bestämmelser om ett förstärkt skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang
rapporterar om missförhållanden.
Det finns vidare bestämmelser i visselblåsarlagen om skyldighet för verksamhetsutövare att
inrätta interna rapporteringskanaler för rapportering och uppföljning av missförhållanden.
Kommuner ska ha inrättat interna rapporteringskanaler senast den 17 juli 2022.
Framtagna förslag till riktlinje, Riktlinje för intern visselblåsarfunktion, reglerar hur den
interna rapporteringskanalen i kommunen ska organiseras. Riktlinjerna innehåller också en
beskrivning av förfaranden för rapportering av missförhållanden och uppföljning av
visselblåsarärenden.
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Vidare görs ett tillägg i kommunstyrelsens reglemente där det framgår att kommunstyrelsen är
den nämnd som ansvarar för åtgärder i enlighet med visselblåsarlagens bestämmelser.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-21
Riktlinje för internvisselblåsarfunktion
IFM anteckning 2022-02-24 gällande visselblåsarfunktionen
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunjurist
För kännedom:

Samtliga sektorchefer

Ärendet
Visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om ett förstärkt skydd för personer som i ett
arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om missförhållanden. Det skydd lagen ger innebär att
personen som anmäler eller personer som bistår vid anmälan inte får bli utsatta för
repressalier eller hindras från rapportering.
Enligt visselblåsarlagen är verksamhetsutövare med 50 eller fler arbetstagare skyldig att ha
interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning.
Verksamhetsutövaren ska skriftligen dokumentera sina interna rapporteringskanaler och
förfaranden. Kommuner får dela interna rapporteringskanaler och förfaranden för
rapportering och uppföljning med andra kommuner samt med kommunala bolag, stiftelser
och föreningar som också omfattas av skyldigheten att ha kanaler och förfaranden.
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Verksamhetsutövare ska utse oberoende och självständiga personer eller enheter för att ta
emot rapporter och ha kontakt med rapporterande personer, följa upp det som rapporteras och
lämna återkoppling om uppföljningen till rapporterande personer. De som utses får antingen
vara anställda hos verksamhetsutövaren eller hos någon som har anlitats för att hantera
rapporteringskanalerna.
Till följd av kraven i visselblåsarlagen har förvaltningen upprättat ett förslag till riktlinjer för
den interna rapporteringskanalen. Avsikten är kommunen och dess helägda bolag ska ha en
gemensam kanal. Efter eventuellt avtalstecknande ska även BORF få möjlighet att använda
rapporteringskanalen.
Riktlinjerna reglerar hur rapporteringskanalen ska organiseras samt en beskrivning av
förfarandet för rapportering av missförhållanden. Enligt förslaget ska visselblåsarfunktionen
bestå av kanslichef, kommunjurist och en HR-chef. Vid längre frånvaro eller semester ersätts
kanslichef av tillförordnad kanslichef och HR-chef av HR-specialist. Funktionen kan
adjungera de övriga specialistfunktioner som behövs för att utreda det rapporterade
missförhållandet, exempelvis inom områdena ekonomi och säkerhet.
Vid intressekonflikt och jäv ska utredningen av inrapporterat missförhållande och
återrapporteringen göras av en extern part. Om visselblåsarfunktionen bedömer att det rör sig
om ett visselblåsarärende och där någon av nedanstående personkategorier uttryckligen pekas
ut av visselblåsaren ska funktionen inte utreda ärendet utan lämna över det till en extern part.
- Förtroendevalda i kommunen (4 kap 1 § kommunallagen) samt de förtroendevalda som valts
av kommunen för att utföra förtroendeuppdrag t.ex. i kommunala bolag samt i stiftelser.
- Kommundirektören och övriga tjänstepersoner i kommunens ledningsgrupp
- Verkställande direktörer i kommunens helägda bolag
För att visselblåsarfunktionen ska göras tillgänglig för den personkretsen som kan rapportera
så ska den kunna nås via kommunens hemsida och intranet. Det kommer att framgå på dessa
plattformar bland annat vem som får anmäla via den interna kanalen och vad som avses med
ett missförhållande enligt visselblåsarlagens bestämmelser.
Ekonomisk bedömning
Den interna visselblåsarkanalen kommer som huvudregel att hanteras av interna resurser,
företrädesvis inom HR och kansli. I undantagsfall kan en extern part anlitas för utredning.
Det är svårt att uppskatta hur mycket utredningsresurser som behövs för att hantera
rapporterade missförhållanden. Antalet rapporter och dess omfattning är mycket svårbedömt.
En grov uppskattning är att det kan handla om några enstaka ärenden per år som ska utredas
enligt visselblåsarlagen. Det kommer dock troligtvis att vara flera påstådda missförhållanden
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som rapporteras in via visselblåsarkanalen, men som inte faller inom visselblåsarlagens
tillämpningsområde utan som får hanteras av verksamheterna.
Utöver utredningsresurserna medför visselblåsarkanalen en mindre kostnad för den tekniska
plattformen, uppskattningsvis ca 25 000 kr per år. En uppföljning av visselblåsarkanalen får
utvisa hur mycket resurser som behöver tas i anspråk. Detta kan dock komma att variera
mycket över tid.
Invånarperspektiv
Målsättningen med riktlinjerna är att uppfylla kraven i visselblåsarlagen för att förebygga och
förhindra missförhållanden i kommunens verksamheter. Riktlinjerna bidrar därmed till att
syftet med de kommunala verksamheterna uppnås, vilket är till nytta utifrån ett
invånarperspektiv.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ska
kommunen inrätta en så kallad intern rapporteringskanal för missförhållanden senast den 17
juli 2022. Av lagen framgår att verksamhetsutövaren (kommunen) skriftligen ska
dokumentera sina interna rapporteringskanaler och förfaranden.
Ett förslag till riktlinje för den interna rapporteringskanalen har tagits fram. Riktlinjerna
reglerar hur rapporteringskanalen ska organiseras samt ger en beskrivning av förfarandet för
rapportering av missförhållandet. Förvaltningen bedömer att riktlinjen uppfyller de krav som
anges i visselblåsarlagen.
Förslaget till revidering av kommunstyrelsens reglemente är i enlighet med kommunallagens
bestämmelser.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Informerad enligt MBL 2022-02-24. Utdrag från protokollet bifogas som beslutsunderlag.
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Beslutets genomförande
Information om visselblåsarfunktionen kommer publiceras på kummunens hemsida och
intranät. Ett webbformulär kommer finns tillgängligt där rapporterande personer kan lämna
visselblåsningar varav de kan välja att vara anonyma gentemot funktionen.

Förvaltningens bedömning
Kommunen har ett lagkrav på sig att inrätta en intern visselblåsarfunktion. Ett förslag till
riktlinje för den interna rapporteringskanalen har tagits fram. Riktlinjerna reglerar hur
rapporteringskanalen ska organiseras samt ger en beskrivning av förfarandet för rapportering
av missförhållandet. Förvaltningen bedömer att riktlinjen uppfyller de krav som anges i
visselblåsarlagen.
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1. Inledning och syfte
Riktlinjen innehåller information om hur du kan rapportera om missförhållanden av
allmänintresse genom kommunens interna rapporteringskanal (visselblåsarfunktionen), till
externa rapporteringskanaler samt information om vilka grundlagsskyddade fri- och rättigheter du
har.
Det finns ingen lagstadgad skyldighet att i första hand använda den interna rapporteringskanalen.
En medarbetare kan därför välja att rapportera direkt till en behörig myndighet genom
myndighetens externa rapporteringskanal. En medarbetare har också rätt att använda sin
grundlagsskyddade meddelarfrihet.
Syftet med riktlinjen är att beskriva den interna rapporteringskanalen för kommunen i enlighet
med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden,
visselblåsarlagens, bestämmelser.

2. Visselblåsarfunktionen
Den 17 december 2021 trädde en ny lag i kraft, lag (2021:800) om skydd för personer som
rapporterar om missförhållanden, nedan kallad visselblåsarlagen.
Visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om skydd för dig som rapporterar om
missförhållanden som du har fått del av eller inhämtat i ett arbetsrelaterat sammanhang. Skyddet
sträcker sig även till andra personer än dig som rapporterar, till exempel till dina närstående och
till juridiska personer som du har koppling till.
Skyddet innebär ansvarsfrihet för dig som rapporterar och ett förbud för verksamheten att hindra
rapportering eller att utsätta dig för repressalier på grund av rapporteringen. För att omfattas av
skyddet krävs att du ingår i den så kallade personkretsen. Det krävs även att rapporteringen avser
missförhållanden som omfattas av visselblåsarlagen och att rapporteringen sker till rätt mottagare.

2.1 Vad klassas som ett visselblåsarärende enligt den nya lagen?
För att visselblåsarlagen ska gälla krävs att;
1. Rapporteringen gäller ett arbetsrelaterat sammanhang
2. Rapporteringen gäller information om missförhållanden eller ett handlande eller en
underlåtenhet som;
a) strider mot den särskilt utpekade unionsrätt som omfattas av visselblåsardirektivets
tillämpningsområde, eller
b) strider mot lag eller andra föreskrifter enligt 8 kap. regeringsformen och som genomför eller
kompletterar en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet för samma direktiv, eller
3
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c) motverkar målet eller syftet med bestämmelserna i en unionsrättsakt inom tillämpningsområdet
för samma direktiv.
3. Det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram.

2.2 Vad är ett arbetsrelaterat sammanhang?
Med arbetsrelaterat sammanhang menas ditt nuvarande eller tidigare arbete, där du kan eller har
fått del av information om missförhållanden och där du också riskerar att utsättas för repressalier
om du rapporterar informationen. Det är ett sammanhang som du är beroende av för din
inkomst och där du står i beroendeställning.
Visselblåsarlagen gäller inte vid rapportering utanför ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel
rapportering av information som du har fått del av i egenskap av kund, klient, patient eller elev.

2.3 Vad är ett missförhållande?
Ett missförhållande kan vara både ett handlande och en underlåtenhet att handla. Det kan röra
sig om ett uppsåtligt eller oaktsamt agerande eller om en olyckshändelse. Även ett försök att dölja
missförhållanden kan vara ett handlande som omfattas av bestämmelsen.

2.4 Vad betyder allmänintresse?
För att en rapportering om missförhållanden ska omfattas av visselblåsarlagen krävs att det finns
ett allmänintresse av att uppgifterna kommer fram. Som huvudregel innebär detta att det ska vara
fråga om allvarliga missförhållanden. Det finns normalt sett inte ett allmänintresse för
bagatellartade missförhållanden eller överträdelser av ren formaliakaraktär.
För att det ska anses finnas ett allmänintresse krävs också att missförhållandena ska angå
allmänheten. Normalt sett saknas allmänintresse när det gäller rapportering av personliga
missförhållanden som enbart påverkar en enskild person. Förhållanden som enbart rör de egna
arbets- eller anställningsförhållandena och förhållandet mellan dig själv och din arbets- eller
uppdragsgivare, har därför normalt inte allmänintresse.
I särskilda fall, när det rör sig om sådant som är helt oacceptabelt utifrån ett bredare
samhällsperspektiv, kan det dock finnas ett allmänintresse av frågor som endast rör en enskild
person. Detta kan till exempel vara fallet när någon utnyttjas otillbörligt som arbetskraft, när en
person arbetar under slavliknande förhållanden eller är föremål för människohandel. Det kan
även vara fallet om till exempel en arbetsgivare systematiskt bryter mot gällande regelverk när det
gäller den enskilda personen.
Det kan också vara så att ett missförhållande som rör ett avtal eller en annan rättshandling och
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som endast angår avtalsparterna eller de som vidtar rättshandlingen, ändå påverkar allmänheten,
till exempel om det rör sig om korrupta handlingar.
Överträdelser av lagar och andra föreskrifter, som brott med fängelse i straffskalan eller
missförhållanden jämförliga med sådana, är i allmänhet sådana missförhållanden som det finns
allmänintresse för och som därför kan rapporteras in till visselblåsarfunktionen. Det kan till
exempel handla om kvalificerade överträdelser av gällande normer och föreskrifter eller så stora
brister i övrigt i arbetsgivarens verksamhet att missförhållandet objektivt kan betraktas som
allvarligt. Det kan även röra sig om förfaranden som strider mot allmänt vedertagna normer eller
kan medföra allvarliga risker för något allmänt intresse, såsom exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter
Underlåtenhet att följa gällande föreskrifter
Korrupt beteende
Risker för liv, säkerhet och hälsa
Skador och risker för skador på miljön
Felaktigt eller obehörigt användande av allmänna tillgångar
Brott mot regler till skydd för fungerande marknader
Brott mot interna regler och principer
Oetiska förhållanden

2.4.1 Legitimt intresse
Utöver att missförhållandena ska angå allmänheten krävs också att allmänheten ska ha ett legitimt
intresse av att missförhållandena kommer fram. Ren nyfikenhet är inte ett sådant legitimt intresse.
Inte heller omständigheten att en verksamhet generellt drar till sig allmänhetens intresse innebär
ett sådant missförhållande som ska anses vara av allmänintresse. Däremot kan det finnas ett
legitimt intresse för allmänheten att missförhållanden som påverkar allmänheten kommer fram
för att dessa ska kunna avhjälpas. Det kan också finnas ett legitimt intresse för allmänheten att bli
upplyst om missförhållanden för att kunna vidta åtgärder och för att skydda sig. Ju mer frekventa
och systematiska missförhållandena är desto större är allmänintresset av att missförhållandena
avhjälps eller avbryts.

2.5 Överträdelser av unionsrätten
Visselblåsarfunktionen ska även användas för rapportering av överträdelser enligt viss EU-rätt.
Det gäller framför allt den särskilt utpekade unionsrätt som omfattas av visselblåsardirektivets
tillämpningsområde. I detta område ingår de tillämpliga unionsakterna som framgår av
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för
personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten.
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De områden som kan rapporteras in till visselblåsarfunktionen enligt EU-direktivet är:
• offentlig upphandling
• finansiella tjänster
• produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
• produktsäkerhet och produktöverensstämmelse
• transportsäkerhet
• miljöskydd
• strålskydd och kärnsäkerhet
• livsmedels- och fodersäkerhet
• djurs hälsa och välbefinnande
• folkhälsa
• konsumentskydd
• skydd av privatlivet och personuppgifter
• säkerhet i nätverks- och informationssystem

2.6 Visselblåsarfunktionen ska inte användas för rapportering av
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
Visselblåsarlagen gäller inte för rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Det vill
säga uppgifter om säkerhetskänslig verksamhet som har betydelse för Sveriges säkerhet, eller
uppgifter som ska ha ett säkerhetsskydd enligt internationella säkerhetsskyddsåtaganden. Det rör
framför allt sådan säkerhetskänslig verksamhet som omfattas av sekretess enligt offentlighetsoch sekretesslagen (OSL), eller uppgifter som skulle ha omfattats av sekretess enligt den lagen om
den varit tillämplig. Det kan exempelvis handla om försvarssekretess, sekretess i
underrättelseverksamhet, utrikessekretess eller sekretess i internationella samarbeten.

2.7 Personkretsen – vem kan rapportera?
För att visselblåsarlagens skydd ska gälla krävs att du som anmäler ett missförhållande tillhör den
personkrets som anges i lagen. Personkretsen är vid och omfattar både dig som arbetar inom
offentlig sektor och privat sektor. Skyddet gäller för uppgifter du tagit del av i ett arbetsrelaterat
sammanhang och gäller dels före det arbetsrelaterade sammanhanget har uppstått, under tiden
det pågår, dels efter det har avslutats.
Du som rapporterar måste vara en fysisk person och utöver dig skyddas även personer som har
anknytning till dig och juridiska personer som du äger, arbetar för eller på annat sätt har en
arbetsrelaterad anknytning till.
Nedan listas de kategorier som utgör den personkrets som skyddas av visselblåsarlagen. Om du
ingår i någon av kategorierna omfattas du alltså av lagens skydd.
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1. Du är arbetstagare,
2. Du gör en förfrågan om eller söker arbete,
3. Du söker eller utför volontärarbete,
4. Du söker eller fullgör praktik,
5. Du står till förfogande för att utföra eller utför ett arbete under en verksamhetsutövares
kontroll och ledning,
6. Du är egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
7. Du står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltningsorgan, ledningsorgan
eller tillsynsorgan,
8. Du är aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksam i aktiebolaget,
9. Du har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat
informationen under tiden i verksamheten.
Hädanefter kommer begreppet ”Rapporterande person” att användas som samlingsbegrepp för
de personer som kan använda funktionen. Personkategorier som inte räknas upp ovan i form av
till exempel kommuninvånare, skolelever, brukare, patienter och politiker omfattas alltså inte av
det skydd som lagstiftningen ger vid rapportering av missförhållanden av allmänintresse.

2.8 Hur ska rapportering ske?
Rapportering av missförhållanden kan ske via den interna rapporteringskanalen, via en extern
rapporteringskanal eller genom offentliggörande av uppgifterna för allmänheten, exempelvis till
media.
Om du väljer att rapportera via interna eller externa rapporteringskanaler gäller visselblåsarlagens
skydd oavsett vilken rapporteringskanal du väljer. För att visselblåsarlagens skydd ska gälla vid
offentliggörande av uppgifterna för allmänheten krävs att du först har rapporterat via en extern
rapporteringskanal utan att skäliga åtgärder vidtagits. Det är dock möjligt att direkt offentliggöra
uppgifterna om det finns en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för
omfattande skada i miljön, eller om du har skälig anledning att anta att en extern rapportering
skulle leda till risk för repressalier eller till att missförhållandet sannolikt inte skulle avhjälpas på
ett effektivt sätt.
Observera att det utöver visselblåsarlagens skydd även finns ett grundlagsskydd för när någon
offentliggör eller meddelar uppgifter för publicering i ett grundlagsskyddat medium, det så kallade
meddelarskyddet. Detta skydd har inte förändrats utan gäller fortsatt.

2.9 Intern rapportering
Den interna rapporteringskanalen ska hanteras av den så kallade visselblåsarfunktionen som tar
emot rapporterade missförhållanden, utreder, återkopplar och följer upp ärendena.
Visselblåsarfunktionen utgörs av kommunjurist, kanslichef och HR-chef. Funktionen utgörs av
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tre roller för att kunna täcka upp vid frånvaro eller jäv. Således förutsätts det att minst två av
rollerna handlägger och utreder varje ärende. Vid längre frånvaro eller semester ersätts kanslichef
av tillförordnad kanslichef och HR-chef ersätts av HR-specialist. Visselblåsarfunktionen får
adjungera de interna resurser som behövs för att kunna fullgöra sitt uppdrag, exempelvis inom
områdena ekonomi, säkerhet och teknik.
Det är visselblåsarfunktionen som avgör om ett inrapporterat missförhållande faller inom
visselblåsarlagens tillämpningsområden eller om detta ska överlämnas till berörd sektor eller till
en myndighet för vidare åtgärder.
Visselblåsarfunktionen får överlämna ett rapporterat missförhållande till en extern part för
utredning helt eller delvis, om visselblåsarfunktionen bedömer utredningen som alltför
omfattande eller komplex. Detsamma gäller om utredningen kräver viss specialistkompetens som
inte kan tillhandahållas internt.
Vid intressekonflikt och jäv ska utredningen av inrapporterat missförhållande och
återrapporteringen göras av en extern part. Om visselblåsarfunktionen bedömer att det rör sig om
ett visselblåsarärende och där någon av nedanstående tre personkategorier uttryckligen pekas ut
av visselblåsaren ska funktionen inte utreda ärendet utan lämna över det till en extern part.
•
•
•

Förtroendevalda i kommunen (4 kap 1 § kommunallagen) samt de förtroendevalda som
valts av kommunen för att utföra förtroendeuppdrag till exempel i kommunala bolag
samt i stiftelser.
Kommunchef och övriga tjänstepersoner i kommunens ledningsgrupp
Verkställande direktörer i kommunens helägda bolag

Ett ärende ska handläggas och utredas av minst två av rollerna som utgör funktionen. Om fler än
en roll omfattas av jäv eller frånvaro får funktionen inte utreda ärendet. I dessa fall ska
visselblåsarfunktionen överlämna det rapporterande missförhållandet till extern part för
utredning och återrapportering.

2.10 Extern rapportering
En extern rapporteringskanal gör det möjligt att slå larm till en statlig myndighet som har utsetts
av regeringen. Den externa rapporteringskanalen ska ta emot, följa upp och lämna återkoppling
på rapporter om missförhållanden inom vissa specifika områden. Du väljer själv om du vill
rapportera internt eller externt. Detta innebär att du kan vända dig direkt till en extern
rapporteringskanal utan att först slå larm till den interna rapporteringskanalen.
Följande myndigheter är skyldiga att ha externa rapporteringskanaler som du kan rapportera till.
Observera att skyldigheten att inrätta dessa kanaler inte finns förrän den 17 juli 2022 vilket kan
innebära att vissa av nedanstående myndigheter ännu inte har sådana på plats.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsmiljöverket
Boverket
Elsäkerhetsverket
Ekobrottsmyndigheten
Fastighetsmäklarinspektionen
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten
Inspektionen för strategiska produkter
Inspektionen för vård och omsorg
Kemikalieinspektionen
Konsumentverket
Konkurrensverket
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Regeringskansliet
Revisorsinspektionen
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Spelinspektionen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Strålsäkerhetsmyndigheten
Transportstyrelsen

Den externa rapporteringen kan också ske till någon av EU:s institutioner, organ eller byråer.

2.11 Offentliggörande
Offentliggörande innebär att information om missförhållanden görs tillgänglig för allmänheten.
Det kan göras på flera olika sätt, till exempel genom att uppgifter lämnas till någon annan för
publicering, exempelvis en journalist. Informationen kan också göras tillgänglig för allmänheten
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genom att uppgifter lämnas till aktörer som kan bidra till att uppgiften får spridning, till exempel
miljöorganisationer, folkvalda personer, och andra ideella sammanslutningar. Ett offentliggörande
kan även innebära att du själv publicerar uppgifterna i något medium som är tillgängligt för
allmänheten, till exempel sociala medier.
För att visselblåsarlagens skydd ska gälla vid offentliggörande av uppgifterna för allmänheten
krävs att du först har rapporterat via en extern rapporteringskanal utan att skäliga åtgärder
vidtagits. Det är dock möjligt att direkt offentliggöra uppgifterna om det finns en överhängande
eller uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön, eller om du har
skälig anledning att anta att en extern rapportering skulle leda till risk för repressalier eller till att
missförhållandet sannolikt inte skulle avhjälpas på ett effektivt sätt.

3. Sekretess
Den person som rapporterar via rapporteringskanalen har ett sekretesskydd för sin identitet.
Även andra personers identitet kan skyddas av sekretessen, till exempel vittnen och den som
rapporten gäller.
Varje organisation som tar emot visselblåsningar ska utse särskilda personer eller enheter som är
behöriga att ta emot och utreda de rapporter som kommer in via rapporteringskanalen. Som
utgångspunkt är det bara dessa personer som har tillgång till de uppgifter som du rapporterar.
För att det som rapporteras ska kunna utredas och åtgärdas kan dock uppgifter lämnas vidare
inom organisationen eller till andra myndigheter. Det innebär att din och andra personers
identitet kan avslöjas för andra, exempelvis för polisen om det behövs för att utreda ett brott. Det
är dock bara uppgifter som är helt nödvändiga för att kunna vidta åtgärder som får lämnas vidare.

4. Meddelarskyddet
Redan idag finns regler som skyddar arbetstagare som slår larm. Dessa regler innebär att
arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden har skydd mot repressalier från
arbetsgivaren. Den som är anställd inom offentlig sektor har ett särskilt långtgående skydd genom
meddelarskyddet som regleras i grundlag.
Meddelarskyddet innebär att var och en har en meddelarfrihet, det vill säga en rätt att ta kontakt
med ett grundlagsskyddat medium, exempelvis massmedia, en journalist eller en författare, för att
lämna uppgifter för publicering. Skyddet gäller med vissa undantag som framgår av
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Den som lämnar uppgifter har rätt att
vara anonym, och mottagaren av uppgifterna har tystnadsplikt vad gäller den anmälande
personens identitet. Meddelarskyddet innebär även att myndigheter och andra allmänna organ
inte får efterforska vem som lämnat uppgifterna (efterforskningsförbud). Det innebär också att
myndigheten inte får vidta några negativa åtgärder för anmälaren på grund av att denne har
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använt meddelarfriheten (repressalieförbud).
Utöver meddelarskyddet gäller även anskaffarfriheten som innebär att var och en har rätt att
anskaffa uppgifter och underrättelser i vilket ämne som helst för att offentliggöra dem i ett
grundlagsskyddat medium eller för att lämna uppgifter med stöd av meddelarfriheten. Skyddet
gäller med vissa undantag som framgår av tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen.

4.1 Visselblåsarlagens förhållande till meddelarskyddet
Visselblåsarlagens skydd förändrar inte det skydd som redan finns idag, utan kompletterar det.
Detta innebär bland annat att meddelarskyddet kommer att löpa parallellt med visselblåsarlagen.
Det kommer alltså även fortsättningsvis att vara möjligt för anställda inom offentlig sektor att i
publiceringssyfte gå direkt till journalister med bland annat uppgifter om oegentligheter.

5. Repressalieförbudet
Den som rapporterar om ett missförhållande av allmänt intresse får inte göras ansvarig för att ha
åsidosatt sin tystnadsplikt under förutsättning att den rapporterande personen hade skälig
anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det
rapporterade missförhållandet. Denna ansvarsfrihet gäller dock inte undantagslöst. Medarbetaren
omfattas inte av skydd i form av ansvarsfrihet om denne åsidosätter den tystnadsplikt som gäller
för uppgifter av kvalificerad sekretess. Inte heller gäller skydd i form av ansvarsfrihet om
medarbetaren lämnar ut handlingar eller om medarbetaren genom rapporterandet gör sig skyldig
till brott.
Verksamhetsutövaren får i sin tur varken hindra eller försöka hindra rapportering.
Verksamhetsutövaren får inte heller på grund av rapporteringen vidta någon form av repressalie
mot den rapporterande personen. Skyddet mot repressalier gäller också andra personer som har
bistått den medarbetare som har rapporterat om missförhållandet. Hit inräknas bland annat
förtroendevalda och skyddsombud, anhöriga och kollegor.
Med repressalier menas en åtgärd eller underlåtenhet som verksamhetsutövaren vidtar på grund
av medarbetarens rapportering. Repressalie är ett brett begrepp som kan omfatta många olika
saker som är negativa för medarbetaren. En repressalie kan till exempel vara att medarbetaren
riskerar att utsättas för uppsägning, utebliven befordran eller förändrade arbetsuppgifter.

11

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

Webb
www.ale.se

6. Organisation och roller
Visselblåsarfunktionen är placerad under kommunstyrelsen. Rapportering kan ske skriftligen,
muntligen eller genom att medarbetaren bokar ett fysiskt möte. Den muntliga
rapporteringslösningen tillhandahålls genom att telefonnummer till visselblåsarfunktionen görs
tillgänglig på kommunens intranät och på ale.se, alternativt att den som önskar rapportera
kontaktar kommunens telefonväxel och blir kopplad till funktionen. Fysiskt möte bokas in
genom att medarbetaren tar kontakt med funktionen antingen skriftligen eller muntligen. Den
skriftliga rapporteringslösningen tillhandahålls genom ett webbformulär som finns tillgängligt på
ale.se. Du kommer kan välja att vara anonym i formuläret vilket innebär att du kommer vara
anonym gentemot visselblåsarfunktionen och kommunen.
Den interna rapporteringsfunktionen utgörs av rollerna kanslichef, HR-chef och kommunjurist.
Dessa ansvarar gemensamt för mottagande av inkomna anmälningar och beslutar om fortsatt
hantering av dessa ärenden. Vid förfall för någon av dessa tjänstepersoner, eller då någon av
rollerna inte kan delta i handläggningen på grund av att ärendet har sådan anknytning till
tjänstepersonen själv att det inte är lämpligt kan två av nämnda funktioner gemensamt ansvara
för värdering av inkommen anmälan.
Funktionens tekniska och organisatoriska lösningar syftar till att begränsa tillgången till den
information som har inkommit. Behörighetsstyrning sker så att endast ett fåtal utsedda roller har
åtkomst till uppgifterna.
För inkomna rapporter görs först en bedömning om de faller inom visselblåsarfunktionens syfte,
och om anmälan bedöms avse en sådan fråga påbörjas ett uppföljningsärende.
Visselblåsarfunktionen gör bedömningen om extern hjälp behöver anlitas för att genomföra hela
eller delar av utredningen.
Den rapporterande personen kommer senast sju dagar efter rapportens inlämnande få en
bekräftelse på att anmälan är mottagen hos funktionen om denne inte har avsagt sig bekräftelse.
Den rapporterande personen kommer därefter att få återkoppling i skälig omfattning från
funktionen inom en tremånadersperiod.
Utredningen syftar till att:
• Utreda närmare vad anmälan avser
• Värdera anmälans karaktär och allvarlighetsgrad
• Utreda om anmälan är sakligt grundad och om behov finns av omedelbara åtgärder
• Klargöra vilka ytterligare utredningar som kan/bör genomföras
• Utgöra en grund för en bedömning och en rekommendation om hur ärendet bör hanteras
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6.1 Polisanmälan
Om visselblåsarfunktionen gör bedömningen att det finns misstanke om brott kommer en
polisanmälan att göras. I dessa fall sker fortsatt utredning inom ramen för polis- och/eller
åklagarmyndighetens arbete.

6.2 Återrapportering
Visselblåsarfunktionens ärenden återrapporteras årligen till kommunstyrelsen i anonymiserad
form. Återrapporteringen ger de förtroendevalda möjlighet till insyn i funktionen samt hur
organisation och utredningsfunktion fungerat under året.
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IFM - informations- och förhandlingsmöte
Plats

Digitalt via Teams

Datum

2022-02-24

Tid

15.00-17.00

Parter

För arbetsgivarparten
Malin Olsson, HR-chef
Carin Rödin Frisk, sekreterare
För arbetstagarparten
Andreas Antelid, DIK
Ylva Hagman, Akavia
William Holm, Vision
Jenny Johansson, Lärarnas Riksförbund
Petra Johansson, Lärarförbundet
Rebecka Ljunggren, Naturvetarna
Christian Svensson, Kommunal
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d) Rutin visselblåsare
Kommunjurist Josefine Thorn Tuvestad, kommunjurist informerar om att den 17
december 2021 trädde en ny lag i kraft, lag (2021:800) om skydd för personer som
rapporterar om missförhållanden, visselblåsarlagen. Kommunen har krav på sig att
ha en intern visselblåsarfunktion på plats i juli 2022.
Visselblåsarlagen innehåller bestämmelser om skydd för personer som rapporterar
om missförhållanden som personen har fått del av eller inhämtat i ett arbetsrelaterat
sammanhang. Skyddet innebär bland annat ansvarsfrihet och ett skydd mot hindrande åtgärder och repressalier.
För att omfattas av skyddet krävs att den rapporterande personen ingår i den så kallade personkretsen. Det krävs även att rapporteringen avser missförhållanden som
omfattas av visselblåsarlagen.
Funktionen ska vara på plats senast den 17 juli 2022.
Andreas Antelid undrar hur vanligt det är att man har funktionen internt. Enligt
Josefine ser det lite olika ut i olika verksamheter.
Malin Olsson påtalar det ska gälla frågor som är i allmänhetens intresse. Vid utredningen kan extern hjälp behöva anlitas.
MBL § 19 inför att ärendet tas vidare till politiken.
De fackliga tycker det är en intressant fråga och ser gärna slutprodukten/rutinen,
men ser inte att det finns något att förhandla i sakfrågan.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-05-10

KS § 76

Dnr KS.2022.215

Riktlinje för internationellt samarbete
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje för internationellt samarbete
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva
Internationell policy KS 2016.82.
Sammanfattning
Ale kommun har sedan 2016 en policy avseende internationellt samarbete i
form av nätverk, internationellt hel- eller delfinansierade projekt som ICLD,
Sida, EU m.m. Kommunstyrelsen beslutar att anta en riktlinje som ersätter
befintlig policy som är antagen av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår därmed att kommunfullmäktige beslutar att
gällande internationell policy ska upphävas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-21
Riktlinje för internationellt samarbete
Internationell policy KS 2016.82
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunchef
Avdelningschef Strategi och uppföljning
För kännedom

Samtliga nämnder

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2022.215
Datum: 2022-04-21
Kommunchef Maria Reinholdsson
Kommunstyrelsen

Riktlinje för internationellt samarbete
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinje för internationellt samarbete
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att upphäva Internationell policy
KS 2016.82.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Ale kommun har sedan 2016 en policy avseende internationellt samarbete i form av nätverk,
internationellt hel- eller delfinansierade projekt mm som ICLD, Sida och EU. Policyn föreslås
ersättas med en riktlinje som beslutas av kommunstyrelsen.

Maria Reinholdsson
Kommunchef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-21
Riktlinje för internationellt samarbete
Internationell policy KS 2016.82
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Registrator Kommunstyrelsen
Kommunchef
Avdelningschef SOU
För kännedom:

Alla nämnder
Ärendet
Ale kommun har en Internationell policy av äldre modell. För att skapa en struktur för
internationellt samarbete som enkelt kan anpassas när världsläget förändras föreslås en
riktlinje beslutad av kommunstyrelsen.
Ekonomisk bedömning
Internationellt samarbete kan möjliggöra medfinansiering och kunskap i utveckling av
kommunal verksamhet. Den ekonomiska påverkar beror på hur kommunen använder det
internationella samarbetet utifrån underlag inför beslut med tydligt syfte och mål samt
uppföljning och resultatanalys.
Invånarperspektiv
Verksamhetsutveckling, effektivisering och innovation är väsentliga delar av ordinarie
verksamheten. Omvärldsförändringar har påverkan på Sverige och Ale. Ett väl avvägt
internationellt samarbete kan möjliggöra en utveckling av verksamheterna till fördel för
invånare.
Hållbarhetsperspektivet
Sverige är ett av de länder som antagit FNs Agenda 2030 för en mer hållbar värld. Arbetet
med de globala målen pågår både lokalt och internationellt. Kunskaper och samarbete inom
bland annat EU är en väg att nå målen i Agenda 2030.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Enligt kommunens riktlinje för styrdokument ska kommunfullmäktige besluta om ärenden
rörande grundläggande styrning samt visionära styrdokument. KOmmunstyrelsen ansvarar för
tillämpande dokument som riktlinjer och regler.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Riktlinjen ska delges alla nämnder och sektorer samt publiceras i kommunens
författningssamling.
Förvaltningens bedömning
Kommunens styrdokument bör regelbundet ses över utifrån relevans och tillämpbarhet. Det
internationella samarbetet är en del av Sveriges medlemskap i EU samt andra världssamfund.
Ett väl använt samarbete kan ge kommunen resurser att genomföra utveckling och förändring
som gynnar organisation och samhälle. Det är av vikt att samtidigt ha tydliga regler för mål,
syfte och uppföljning då internationellt arbete också är resurskrävande.
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Riktlinjer för internationellt
samarbete

Antagen av kommunstyrelsen
Ansvarig sektor:
Ikraftträdande
Giltighetstid
Revideras
Diarienummer

datum § XX
Kommunstyrelsen
2022-06-01
Gäller tills vidare
Senast fyra år efter ikraftträdande
KS.2022.215

Ansvarig handläggare

Kommunchef, Kommunstyrelsen

Riktlinje för internationellt
samarbete
Inledning och syfte
Internationellt samarbete är ett verktyg som kan bidra med kunskap,
inspiration, erfarenhet och ekonomiska resurser i utvecklingen av Ale
kommuns verksamheter. Samarbetet följer svenska regeringens utrikespolitik.
Ale kommuns internationella arbete ska stödja kommunfullmäktiges och
styrelses/nämnders mål och prioriteringar.
De övergripande målen för Ale kommuns internationella arbete är:
- Verksamhetsutveckling
- Främja internationellt utbyte för barn och unga
- Möjliggöra extern finansiering vid utvecklingsprojekt
Definition
Med internationellt samarbete avses kommunens arbete med internationella
organisationer och nätverk samt projekt och samarbeten med finansiering från till
exempel EU, Sida och ICLD, som pågår över tid.

Beslut
Beslut om deltagande i internationellt samarbete fattas av berörd nämnd.
Underlaget inför beslut om deltagande i internationellt samarbete ska
innehålla;
- Kartläggning av behov/utvecklingsområde
- Förväntade effekter
- Nyckeltal eller effekter som kan följas över tid
- Former för utvärdering
- Resursåtgång
Finansiering
De aktiviteter som genomförs är delar av ordinarie verksamhet och ansvaret för
hantering av EU- och internationella projekt ska därför integreras med
respektive förvaltningsdel i budget och verksamhetsplan.
Uppföljning
Varje nämnd är ansvarig att redovisa sitt internationella arbete årligen.
Uppföljning ska redovisa hur det internationella arbetet bidragit till
verksamhetsutveckling samt resursåtgång.

1(2)
Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2016.82
Datum: 2017-03-02
Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas
Tel: 0303-330355
E-post: gunilla.dorner-buskas@ale.se

Internationell policy för Ale kommun
Inledning
Vi blir alltmer beroende av vår omvärld. Sambanden mellan den lokala-regionala och den globala
världen blir allt tydligare. Kunskap om globaliseringens förutsättningar och hur de påverkar Ale
kommun och våra egna möjligheter till utveckling är viktig. Det sker stora förändringar och
omfördelning av människor - dels på grund av rörlighet inom arbete, studier och relationer, dels på
grund av flykt från krig, fattigdom och ohållbara livsvillkor. Genom sociala medier sker ett oerhört
snabbt och globalt utbyte av information som radikalt kan förändra den internationella kartan.
Visionen för Ales internationella arbete tar sin utgångspunkt i visionen - Lätt att leva. Det ska vara
lätt att leva oavsett bakgrund, tillhörighet till kultur och religion. Internationell kompetens ska öka
toleransen och förståelsen människor emellan. Det internationella arbetet ska medverka till att
skapa ett hållbart samhälle inom de tre hållbarhetsdimensionerna - ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet.
Syfte
Policyn ska bidra till att nå kommunens vision och strategiska målsättningar. Ale kommuns
internationella arbete ska stödja aktuella politiska mål och prioriteringar.
Övergripande mål
De övergripande målen för Ale kommuns internationella arbete är att:
•

Bidra till utvecklingen av lokal demokrati.

•

Medverka så att hållbar tillväxt för Ales invånare och näringsliv stimuleras.

•

Utveckla det kommunala partnerskapet med SIDA/ICLD samt andra strategiska projekt
inom ICLD.

•

Främja internationellt utbyte för barn, unga och medarbetare i syfte att främja ett
mångkulturellt perspektiv och motverka främlingsfientliga krafter.

•

Möjliggöra en extern finansiering vid större utvecklingsprojekt, främst inom ramen för
EU:s strukturfonder och program.
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Internationellt arbete

Med internationellt arbete avses främst:
•

Nätverksbyggande och internationella utbyten.

•

Medlemskap i internationella nätverk och organisationer.

•

Projektsamarbete med andra städer/kommuner och regioner, t.ex medfinansiering genom
EU:s fonder och program.

•

Strategiska partnerskap.

•

Kontakter via digitala kanaler.

Organisering och ansvarsfördelning
Kommunstyrelsen ansvarar för organiseringen av det internationella arbetet.
Uppföljning
Varje nämnd är ansvarig att årligen redovisa sitt internationella arbete.
Den internationella policyn gäller tills vidare. Policyn ska följas upp varje mandatperiod och vid
behov revideras.
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PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2022-05-10

KS § 78

Dnr KS.2021.344

Revidering av kommunfullmäktiges
sammanträdestider 2022
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet
den 10 oktober 2022 flyttas till den 17 oktober 2022.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet
den 7 november 2022 flyttas till den 14 november 2022.
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2022 revideras för att anpassas
till valet för när den nyvalda kommunfullmäktige först kan sammanträda.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-21
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Kommunsekreterare
Samtliga nämnder
För kännedom

Förvaltningsledningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer:KS.2021.344
Datum: 2022-04-21
Kommunsekreterare Afram Shiba
Kommunstyrelsen

Revidering av kommunfullmäktiges sammanträdestider 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet den 10 oktober
2022 flyttas till den 17 oktober 2022.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet den 7 november
2022 flyttas till den 14 november 2022.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2022 föreslås revideras för att bättre anpassas
till valet och när nyvald kommunfullmäktige först kan sammanträda. I detta ärende föreslås
kommunfullmäktiges sammanträdestider revideras.

Maria Reinholdsson

Erik Bergman

Kommunchef

Kanslichef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-04-21
Beslutet skickas till:
För vidare hantering

Kommunsekreterare
Samtliga nämnder
För kännedom:

Förvaltningsledningen

Ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2022 föreslås revideras för att bättre anpassas
till valet och när nyvald kommunfullmäktige först kan sammanträda. I detta ärende föreslås
kommunfullmäktiges sammanträdestider revideras.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
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Beslutets genomförande
Sammanträdestiderna på Ale kommuns hemsida samt sammanträdesplaneringen med
kommunfullmäktige, kommunstyrelsens och kommunstyrelsens arbetsutskott internt i sektorn
kommer att uppdateras.
Förvaltningens bedömning
Förändringen motiveras med att bättre anpassa sammanträdesplaneringen till valåret och de
datum som gäller för när nyvalda kommunfullmäktige först kan sammanträda och när nyvalda
kommunstyrelsens därefter kan sammanträda första gången.
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