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

Fast egendom såsom kommunens idrottsplatser och kulturhistoriska replikor exempelvis Vikingagårdens
långhus
Kultur- och fritidsverksamhet allmänt
Folkbibliotek, nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen
Museiverksamhet
Kulturarv och kulturminnesvård
Kulturskolan
Öppen ungdomsverksamhet och fältverksamhet
Idrotts-, fritid- och kulturanläggningar
Samlingslokaler
Uppgifter enligt spellagen
Konstnärlig utsmyckning och kommunens konstsamling
Fördela samtliga bidrag till föreningar och organisationer (enligt fullmäktiges fastställda riktlinjer) i samråd med respektive sektor inom vilken föreningen/organisationen bedriver sin verksamhet
Utdelning av kulturstipendium och ungdomsstipendium
Fatta beslut om tillsyns- och driftavtal med ideell förening avseende kommunal idrotts-, fritids- eller kulturanläggning
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2 Sammanfattning
Kultur och fritidsnämndens ekonomiska förutsättningar inför 2022 har förbättrats jämfört mot föregående år.
Den tilldelade budgetramen innebär i princip att samtliga verksamheter återställts till ordinarie resurser som var
hösten 2020.
Under första halvan av 2021 har kultur och fritids verksamheter påverkats av den pandemi som pågått - det har
inneburit att enheterna ställt om i stor utsträckning och vid flera tillfällen. Från 1 juli inleddes avvecklingen av
restriktionerna genom gradvis återöppnande och helt öppnande från 1 oktober av kultur och fritids verksamheter.
Under 2021 skedde en verksamhetsövergång mellan sektor service och sektor kultur och fritid. Verksamhetsövergången avsåg de tjänster som tidigare omfattats av köp och sälj med inriktning mot vaktmästeri och AVteknik. Sektor kultur och fritid har skapat ett serviceteam som servar hela sektorn med de tjänster som tidigare
ingått i Sektor service BAS tjänster. Initialt har detta arbetet inneburit extra insatser men på sikt är dock övertygelsen att detta leder till en mer resurseffektiv organisering för hela sektorn.
Kultur och fritidsnämnden har skjutit till extra medel för återstart av föreningslivet genom den sk "föreningsmiljonen". Ale Fritid har i samverkan med föreningsrådet startat upp en hemsida för föreningar i Ale. Digitalt kan
bidragsberättigade föreningar i Ale kommun för målgruppen 0-100 år göra bidragsansökan i syfte att återstarta
verksamheten efter pandemin.
Kulturenheten ska under perioden söka en överenskommelse med Sektor utbildning som reglerar innehåll, finansiering och genomförande av kultur under skoltid.
Kulturskolan stärker barn och ungas tillgänglighet till kultur i olika former. Undervisningen riktar sig till barn och
ungdomar i åldrarna 0-20 år. Undervisningen sker enskilt och i grupp efter elevernas ordinarie skoltid. Samtliga
inriktningar samverkar i olika projekt och publika tillställningar och andra externa aktiviteter under verksamhetsåret. Genom samarbeten med andra verksamheter skapas möjlighet för Kulturskolan att verka uppsökande och
nå nya målgrupper. För att möjliggöra detta ser kultur och fritid att nya metoder och arbetssätt bör prövas, målsättningen är att kulturskolan ska bidra till en meningsfull fritid för kommunens barn och unga.
Öppen ungdomsverksamhet ska under 2022 fortsätta utveckla verksamheten så att den i ännu högre grad möter
ungdomar där de befinner sig på sin fritid. Ale kommun är en kommun med stora avstånd. Ungdomarna har
svårigheter att utan kostnader eller utan hjälp av anhöriga färdas till mötesplatser som ligger långt från deras hem.
Målet är att möta fler ungdomar och öka deras delaktighet i formandet av meningsfulla fritidsaktiviteter.
Fältverksamheten arbetar uppsökande och trygghetsskapande i ungdomsmiljöer, dagtid, kvällstid och helger.
Målgruppen är 12-19 år med fokus på skolår 7-9.
Biblioteket kommer under 2022 fortsatt att ha fokus på arbetet med prioriterade grupper i enlighet med bibliotekslagen. Genom uppsökande verksamhet och särskilda inbjudningar riktade mot barn och unga fördjupas arbetet med att alla ska få tillgång till litteratur och uppmuntras till läsning. För personer med någon form av begränsningar, som hög ålder eller funktionsvariation, ska erfarenheter från 2021 års omställning och nya former av
service tas tillvara och utvecklas. På huvudbiblioteket i Nödinge kommer omgestaltning av biblioteksrummet att
utföras för att möta de skiftande behov som medborgarna har.
Pandemin har inneburit att delar av uppdragen i föregående års verksamhetsplan, såsom invigning och intressentdialoger, har flyttats fram. Under 2022 kommer arbetet fortskrida med att införa tillitsbaserad styrning och
ledning. Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ger goda förutsättningar för delaktighet och
tillit. I SAM ingår såväl den fysiska, digitala, organisatoriska som sociala arbetsmiljön. En upplevd god arbetsmiljö är värdefull för både arbetsgivare och arbetstagare
Sektor kultur och fritid, som relativt ny sektor inom Ale kommun sen 2019, fullföljer påbörjat arbete med att
skapa förutsättningar för en hållbar organisation och som bidrar med sitt perspektiv i samverkan med andra sektorer.
Ett Ale förutsätter att alla delar av organisationen samverkar och arbetar tillsammans för att skapa mervärde för
kommunen som helhet liksom för den enskilde invånaren.
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3 Visionen - Lätt att leva
I Ale är det nära till skola, arbete och sköna naturupplevelser. Det centrala läget i Götaälvdalen med närhet till
Göteborgs storstadspuls är en tillgång.
Visionen är Lätt att leva. Med detta menar vi att vi:
- antar utmaningar med lust och energi
- tillsammans ska förenkla och underlätta människors vardag
- förädlar våra tjänster och service
- värnar om den gemensamma livsmiljön och ger alebornas livskvalitet
Med mod, samarbete och energi skapar vi en levande kommun för både invånare och företagare. Vi ger aleborna
livskvalitet och inspiration att förverkliga sina drömmar, här är det lätt att leva. Som hjälpmedel på resan mot år
2023 har politiken tagit fram denna verksamhetsplan som pekar ut vilka områden vi ska fokusera på och vad vi
behöver göra. Den hjälper oss att arbeta i visionens riktning och säkerställer att vi gör rätt saker för aleborna.
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4 Strategiska målsättningar
4.1 Hälsa och välbefinnande
Beskrivning
Hälsa och välbefinnande grundar sig i många olika delar och vad som är en bra hälsa och ett gott välbefinnande
är olika för olika människor. För att uppnå god hälsa och ett gott välbefinnande hos våra invånare måste tillvägagångssätten av den anledningen vara mångfacetterade och vi behöver prova nya tankar och arbetssätt. Den psykiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt bland unga vuxna och utvecklingen är liknande på nationell nivå. Resultatet av den utredning som är gjord ska nu genomföras och vi vill kontinuerligt följa upp detta.
Vi ser med oro på att narkotikaanvändandet samt att kriminella handlingar ökar bland ungdomar. Här tror vi att
samverkan är en stor del i lösningen. Samverkan behöver ske såväl inom kommunen, som mellan kommun och
civilsamhälle, inte minst med föräldrar.
Civilsamhället och ideella krafter är viktiga för alla samhällen. Genom att ha en öppen dialog med föreningar och
andra ideella krafter för att se hur vi kan stötta dem kan vi bidra till att civilsamhället fortsätter att finnas och får
möjlighet att växa. Ensamheten är en stor utmaning för vårt samhälle och finns inte i en enskild målgrupp utan i
alla ålderskategorier och samhällsskikt. Vi tror på att skapa förutsättningar för människor att mötas, gärna över
åldersgränser. För att skapa framgång tror vi på att utveckla nya samarbeten med civilsamhälle och ideella krafter.
Det finns ett behov av att fokusera på att hitta tillbaka till våra sociala sammanhang, att återuppta de aktiviteter
som vi kanske behövt pausa under pandemin. Vi ser att behovet är stort i flertalet åldersgrupper, men kanske
främst bland våra barn, ungdomar och äldre.
Vår känsla av trygghet bidrar till vårt mående, både positivt och negativt. Därav är ett fortsatt arbete där hänsyn
tas till det som skapar en känsla av trygghet för människor viktigt. En god omsorg när vi är i behov av den, såväl
barnomsorg, som äldreomsorg bidrar till vår och våra näras välmående.
Hälsa och välbefinnande kan skapas med hjälp av kultur och vi vill att kulturen ska vara tillgänglig i stort och
smått, i vardagen och vid större evenemang. Hälsa och välbefinnande kan också vara att trivas och känna stolthet
för platsen vi bor på och tillhörighet till andra som bor på samma plats. Vi vill att de som besöker vår kommun
känner sig välkomnade och att Ales besöksmål och undangömda pärlor blir kända för såväl kommunens invånare, som för besökare utifrån.
Planeringskommentar
Kultur och fritid ska ge förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och inkluderande kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Arbetet ska genomsyras av delaktighet och möjlighet till påverkan för dem som verksamheten riktar
sig till.
Under planperioden kommer kultur och fritid vidareutveckla verksamheterna för att nå fler målgrupper. Utvecklingen kommer att ske inom sektorns alla delar och omfattas bland annat av:
•
•
•
•

Främjande och förebyggande arbete genom såväl uppsökande verksamhet som genom att skapa trygga
miljöer, verksamheter och sammanhang, för framförallt barn och unga, i egen regi och tillsammans med
andra.
Producera och genomföra kulturarrangemang och annan kulturverksamhet, tex kulturskolan, implementera kommunens barnkulturprogram och överenskommelsen om kultur under skoltid.
Kvalitetssäkring av rekreativa områden och besöksmål i kommunen i samverkan med sektor samhällsbyggnad.
Skapa attraktiva biblioteksmiljöer och ett utbud som attraherar nya och etablerade besökare.
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4.1.1 Nämndens mål
Kultur och fritid ska genom ett mångfacetterat och rikt nyanserat utbud skapa mening,
skänka flera dimensioner samt bidra till god folkhälsa och ökat välbefinnande.
Beskrivning
Kultur och fritid ska vid planering och genomförande av verksamhet sträva efter att skapa jämlika förutsättningar
för god folkhälsa i Ale kommun. För att erbjuda ett relevant utbud för invånare i Ale samt besökande till kommunen förutsätts en kontinuerlig dialog med olika målgrupper.
Verksamheten för barn och unga ska bidra till ett utbud som stimulerar till lek, rörelse, fantasi och skapande.
Vidare ska verksamheten för barn och ungdomar erbjudas med prioritet på deras lediga tid.

Uppdrag: Den öppna ungdomsverksamheten ska möta ungdomar på ungdomars egna
arenor
Allmän beskrivning
Ale kommun är en kommun med stora avstånd. Ungdomarna har svårigheter att utan kostnader eller med hjälp
av anhöriga färdas till mötesplatser som ligger långt från deras hem. Den öppna ungdomsverksamheten ska därför under år 2022 fortsätta utveckla verksamheten så att den i ännu högre grad möter ungdomar där de befinner
sig på sin fritid. Målet är att möta fler ungdomar och öka deras delaktighet i formandet av meningsfulla fritidsaktiviteter.

Uppdrag: Kultur och fritid ska utreda förutsättningar för och stöd till kulturarvs-, bevarandeföreningar samt museer.
Allmän beskrivning
Det kulturella arvet är en viktig del i byggandet av en kommuns identitet och bidrar till invånarnas stolthet. Kulturarvet är också en framgångsfaktor i att driva besök till kommunen. Föreningar och museer som är engagerade
i dessa frågor möter olika former av svårigheter. Uppdraget är att utreda nuvarande stödstruktur och vid behov
föreslå förändringar.

Uppdrag: Kulturskolan ska öka möjligheterna till deltagande för fler barn och ungdomar
genom att pröva nya metoder och arbetssätt
Allmän beskrivning
Kulturskolan är en fantastisk verksamhet som stärker barn och ungas tillgänglighet till kultur i olika former. Kultur och fritid anser det viktigt att alla barn och unga som vill delta i kulturskolans verksamhet ges möjlighet att
göra det. För att möjliggöra detta ser kultur och fritid att nya metoder och arbetssätt bör prövas, målsättningen är
att kulturskolan ska bidra till en meningsfull fritid för kommunens barn och unga.

4.1.2 Uppdrag: Resultatet av den utredning om psykisk ohälsa som är gjord
ska genomföras.
Allmän beskrivning
Den psykiska ohälsan i Ale ökar i flera åldersgrupper, framför allt bland unga vuxna och utvecklingen är liknande
på nationell nivå. Resultatet av den utredning som är gjord ska nu genomföras och vi vill kontinuerligt följa upp
detta.
Planeringskommentar
Kultur och fritid ska vid planering och genomförande av verksamhet sträva efter att nå ut till alla kommunens
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invånare för att ta del av sektorns varierade och omfattande utbud.

4.2 Kunskap och utbildning
Beskrivning
Inom ramen för God utbildning för alla görs ett avgörande arbete mot social hållbarhet. Att bli behörig till gymnasiet är för varje individ ett avgörande steg för framtiden. Alla skolformernas mål är att nå så långt som möjligt i
varje barns och elevs lärande, utveckling och välmående. Att utbilda för ett långsiktigt hållbart samhälle innebär
att bygga en god grund med kunskap, bildning och innovation. Vi behöver säkerställa en inkluderande och jämlik
utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. En viktig del är personaltätheten som framförallt i
förskolan länge varit låg och behöver bli bättre genom implementation av framtagen strategi och utökade resurser.
Genom att i redan unga år skapa förståelse för hållbarhet får unga med sig och kan sprida denna kunskap framåt
i hela livet, Detta görs genom att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden. Därför behöver det arbetet intensifieras och belysas inom såväl som utanför skolan. En utbildning för hållbar utveckling innebär att alla människor har rätt till kunskaper om förhållandena, och få möjlighet att delta i beslut om vår gemensamma framtid.
Skolan har ett viktigt uppdrag i att motverka att negativa kulturer får fäste och är en viktig aktör i att tidigt fånga
upp barn och ungdomar som på olika sätt far, eller riskerar att fara illa.
Planeringskommentar
Lärandet är en grund i kultur och fritidsverksamheten, lärandet tar sin utgångspunkt i det frivilliga deltagandet.
Det livslånga lärandet pågår i alla delar av kultur och fritids verksamheter bland annat genom att:
• Biblioteksverksamheten värnar om det demokratiska samhällets utveckling och bidrar till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning. Biblioteksverksamheten ska bidra till att öka intresset och lusten för bildning, upplysning,
utbildning och forskning.
• Kulturverksamheten skapar förutsättningar för barn och ungdomar att utveckla sin kreativa, konstnärliga och
innovativa förmåga. Att skapa och få utrymme för kreativa krafter gör livet rikare och ger större möjligheter att
forma sitt eget liv.
• Den öppna ungdomsverksamheten ska erbjuda öppna och trygga mötesplatser där ungas egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas för att bidra till personlig och social utveckling.
• Stödet till föreningslivet ska utgå från demokratiska värderingar, normer och ideal och på så sätt bidra till att
värna om och utbilda i demokrati. Ett sådant ideal är att verksamheten ska vara tillgänglig och öppen för alla
oavsett kön, ålder, socioekonomi och etnicitet. Kommunens stöd ska medverka till att alla människors lika värde
respekteras och att allas rätt och möjlighet att medverka i föreningsverksamhet stärks.
Sektorn ingår i TSI (tidiga samordnade insatser) med gemensamt arbete för att samordna kommunens insatser
och samarbeta med regionen avseende barn och unga. Inom ramen för TSI pågår arbetet med SSPF där samverkan sker mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamheter för att arbeta förebyggande med ungdomar.
Pågående arbete i samverkan sker även i form av exempelvis Foto-syntes, Närvaroteam Ale- NÄTA samt InVux.

4.2.1 Nämndens mål
Kultur och fritid ska i sina verksamheter bidra till det livslånga lärandet med frivillighet som
grund.
Beskrivning
Kultur och fritidsnämndens bidrar till det livslånga lärande för alla målgrupper genom att erbjuda ett attraktivt
och intressant utbud för alla olika målgrupper.
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Uppdrag: Ny biblioteksplan för Ale kommun ska upprättas
Allmän beskrivning
Biblioteken ska under planperioden i samarbete med skolbiblioteken slutföra framtagande av biblioteksplan för
folk- och skolbiblioteken. Biblioteksplanen ska ersätta den nuvarande som har giltighetstid till och med årsskiftet
2021.

4.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet
Beskrivning
Vår kommun har fantastiska förutsättningar till tillväxt under lång tid om vi tar hänsyn till att vi ska växa med alla
tre hållbarhetsperspektiven samtidigt. Vår bedömning är att befolkningstillväxten ska stabiliseras på minst 1,5 %
för att vi ska klara uppdraget att leverera service och tjänster med bibehållen kvalitet.
Näringslivet bidrar till arbetstillfällen och därmed välbehövliga skatteintäkter som är en viktig del i att kunna ha
en skola, en omsorg och en kommunservice med hög kvalité. Kommunen ska arbeta för att tillhandahålla verksamhetsmark i olika stadier, från råmark till byggklara fastigheter där all infrastruktur är färdig så att det går
snabbt från köp till etablering. Vi behöver fortsätta arbetet med att förbättra näringslivsklimatet för såväl stora
som små företag, nyetableringar och redan befintliga företag. Detta påverkar hur många som väljer att både driva
och starta företag samt hur attraktiva vi är för företag att flytta sin verksamhet till vår kommun.
Arbetsmarknaden förändras kontinuerligt, gamla yrken kommer att försvinna och nya etableras. För att våra
invånare ska klara övergången är det viktigt att vi skapar förutsättningar för detta. Det kommer bli aktuellt med
utbildning i olika former flera gånger under ett arbetsliv. Komvux, universitet och högskolor är aktörer som vi
måste utveckla samarbetet med, men även andra alternativ för folkbildning ska övervägas för att våra invånare
ska vara anställningsbara.
Arbete är en viktig del av integrationen och här måste vi utmana våra egna system med tex SFI i kombination
med starta-eget utbildningar eller arbetsplatsförlagd praktik. Men det kan också vara det omvända då flera företag
i kommunen i dag utbildar personal i svenska, i detta arbete kan kommunen bidra med kompetens. Att gå från
ett beroende av bidrag till egen försörjning är av vikt inte minst för den enskilda människan, och dennes anhöriga. Extra resurser och nytänkande behövs för att hjälpa dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden.
Möjligheten till självförsörjning är av betydelse för individens möjlighet att forma samhället och sitt eget liv.
Planeringskommentar
Utifrån målsättningen har kommunen ett ansvar för att underlätta för de invånare som möter höga trösklar på
arbetsmarknaden. I målgruppen finns många olika orsaker till varför man står utanför arbetsmarknaden. Därmed
krävs mångfacetterade insatser och en hög grad av flexibilitet för att nå målsättningen.
I kultur och fritids verksamheter finns förutsättningar att ta emot individer i den beskrivna målgruppen på t.ex.
Fritidsbanken. Fritidsbanken har, sedan den startade, varit en plats för ett antal arbetsmarknadsåtgärder och
kommer även fortsättningsvis vara det.
Vidare kommer sektorn se på möjligheter att skapa arbets- eller praktikplatser i egen regi samt i samverkan med
föreningslivet.

Nämndplan med budget 2022, Kultur- och fritidsnämnden

9(19)

4.3.1 Uppdrag: Kultur och fritid ska skapa förutsättningar för feriearbete i föreningsregi samt i verksamheten erbjuda platser för arbetsintegrerad
praktik och andra arbetsmarknadsåtgärder
Allmän beskrivning
Kultur och fritid ser ett stort värde i att skapa förutsättningar för feriearbeten i föreningsregi - en insats som ger
såväl ungdomar som föreningar möjlighet till utveckling.
Utöver feriearbeten ska kultur och fritid även söka möjligheter för att erbjuda platser för arbetsintegrerad praktik
och andra arbetsmarknadsåtgärder i den egna verksamheten eller tillsammans med föreningslivet.
Mått
Antal ferieplatser i samverkan med föreningslivet

Utfall 2020

Utfall 2021

67

Antal individer i arbetsmarknadsåtgärd i sektorn

Målvärde 2021

Målvärde 2022

75

75

5

4.4 Hållbart samhällsbyggande
Beskrivning
Hur vi bygger våra samhällen är en fråga som förändras över tid och utmaningen för oss är att försöka blicka in i
framtiden och skapa det som är hållbart på lång sikt. Något som alltid är av vikt är dock att de företag och privatpersoner som är i kontakt med kommunen får en god service med hög kvalitét. Vidare vill vi att samhällsbygget sker med hänsyn till vad som är hållbart såväl ekonomiskt, som socialt och ekologiskt. Som offentlig aktör
bör vi vara den som går före och visar vägen i utvecklingen när vi planerar nya och befintliga samhällen, hur vi
upphandlar och väljer varor och tjänster och hur vi samarbetar med näringsliv och invånare. Ett led i att vara ett
föredöme är att öka vår egen medvetenhet kring organisationens konsumtionsbaserade utsläpp och hitta strategier för att minska dessa.
När vi planerar våra samhällen, i tätorterna så väl som på landsbygden, måste vi till exempelvis skapa förutsättningar för en blandning av upplåtelseformer, att service kan etableras och att hänsyn tas till brukningsvärd jordbruksmark, grönområden bör bevaras, utvecklas eller skapas.
Ale kommun vill vara en kommun som kan erbjuda många olika typer av boenden som också är anpassade för
människor i olika skeden i livet. Vi vill se byggnation som fyller mer än ett syfte, skolor i kombination med bostäder, förskola och särskilda boenden i anslutning till varandra, så kallad tredimensionell fastighetsbildning kan
vara en lösning för att uppnå detta. Fastigheter skulle även kunna fylla mer än ett syfte under sin livslängd, samt
under dygnets alla timmar. Ett fokus som är viktigt för att skapa en social hållbarhet är att öka känslan av trygghet i våra samhällen.
Det är viktigt att vi i skapandet och utvecklingen av samhället ser till alla människors möjlighet att kunna röra sig
fritt genom tillgång till trygga gång och cykelvägar. En viktig del i ett hållbart samhälle är att skapa förutsättningar
till att genomföra resor och förflyttningar på fler sätt än med bil.
Planeringskommentar
Kultur och fritid arbetar med att skapa förutsättningar för den kulturella infrastrukturen. Denna infrastruktur
utgörs dels av kulturinstitutioner av olika slag och dels av andra mötesplatser men även de kulturverksamheter
som utgörs av kulturskapare. Arbetet lokalt i Ale handlar om att göra kulturen tillgänglig på många olika platser
och nära där människor bor. Den kulturella infrastrukturen kompletteras av infrastrukturer för såväl idrottsanläggningar som friluftsanläggningar. Dessa infrastrukturer ger förutsättning för att människor ska trivas och
känna trygghet samt få tillgång till god livsmiljö i sin närhet.
Kultur och fritid kommer under planperioden att fortsatt stödja de föreningar som driver egna eller kommunala
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anläggningar, för att bibehålla och utveckla dessa som resurs i den för kommunen så viktiga infrastruktur.
I kulturplanen för Ale kommun, antagen av kommunfullmäktige 2020-05-11, finns centrala perspektiv och förhållningssätt samt mål beskrivna. Området "Lätt att trivas" beskriver vikten av utformningen av det offentliga
rummet för att skapa funktionella, vackra och trygga miljöer. Ett mål för detta arbete är att skapa riktlinjer kring
användandet av den så kallade 1%-regeln tas fram. Detta ska genomföras tillsammans med Sektor Samhällsbyggnad och Sektor Service. Vidare beskriver kulturplanen vikten av att människor ska trivas och vilja etablera sig
eller sin verksamhet i kommunen samt att detta är förknippat med platsens identitet. Som ett led i att stärka
kommunens identitet, och i förlängningen dess varumärke, har en satsning på att tillgängliggöra det lokala kulturarvet påbörjats. Verksamheten kommer under planperioden fortsätta detta arbete.

4.4.1 Nämndens mål
Kultur och fritid ska medverka i samhällsbyggnadsprocessen och bidra till hållbara livsmiljöer, ett attraktivt Ale, med människan i centrum.
Beskrivning
Utformningen av det offentliga rummet påverkar oss ständigt i vardagen. Det är därför viktigt att de gemensamma rummen är funktionella, vackra och trygga. För att nå dit krävs samverkan där frågor om gestaltning och
funktionalitet lyfts tidigt i processerna kring samhällsbyggnadsfrågor. För att människor ska trivas och vilja etablera sig eller sin verksamhet i kommunen är platsens identitet och tillgänglighet betydelsefull.
Planeringskommentar
Kultur och fritid är en självklar part som bidrar med sitt perspektiv i samverkan med andra sektorer i alla former
av bygg- och planprocesser för att uppnå ett flexibelt nyttjande och ett attraktivt Ale.

Uppdrag: Förnyat konstprogram samt utreda hur Ale kan implementera 1% regeln
Allmän beskrivning
Kulturenheten ska förnya och uppdatera kommunens konstprogram rörande offentlig utsmyckning och gestaltning. Kulturenheten ska vidare utföra omvärldsanalys hur andra kommuner arbetar gällande konstutsmyckning
och finansiering. Uppdraget ska utredas i samverkan med Sektor samhällsbyggnad och Sektor service under perioden.

4.5 Ett Ale
Beskrivning
Vi vill ha ett Ale, vilket kräver att alla delar av vår organisation samverkar och arbetar tillsammans för att skapa
ett så stort mervärde som möjligt för kommunen som helhet liksom för den enskilde invånaren. Vi behöver se
samverkan mellan enheter och sektorer som en självklarhet och som en förutsättning för att genomföra visionen,
lätt att leva i Ale. Ökat samarbete ska ske där det behövs mellan alla tänkbara instanser i våra olika verksamheter
och avdelningar men även exempelvis med föreningar, primärvård, polis, näringsliv och invånare. Det kommer
behövas olika former, forum och verktyg för att möjliggöra bättre kontaktytor för att kontinuerligt skapa rätt
förutsättningar för samarbete. Detta leder till “Ett Ale” där vi arbetar för bättre kommunikation, information och
service för alla människor. En del i arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för en stark kommun är att
kontinuerligt se över kommunens organisation för att kunna arbeta effektivt och för att säkerställa att vi gör rätt
saker på rätt plats. En annan del i att kontinuerligt se över kommunens organisation är att utveckla kommunens
vision och värdegrundsarbete. Vår aktuella Vision och värdegrund tar sikte på år 2025 och ett arbete med att
förnya den ska påbörjas under året.
Digitalisering, innovation och teknologiska framsteg är en nyckel till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala utmaningar. Därför är digitaliseringen i Ale en viktig faktor för en hållbar
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utveckling och att kommunen även på sikt skall klara att finansiera sina åtaganden. Digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter kring just hållbarhet, allt från smarta samhällen och att kunna använda resurser mer effektivt,
till digitala möten och att stödja undervisning i skolan. Det handlar bland annat om att ha tillgänglig data 365
dagar om året, ha en infrastruktur med bredband, wifi och öppna nät, att följa säkerhetsförordningar kopplat till
data och anpassa verksamhet efter ny dataskyddsförordning. I den mån det är juridiskt möjligt bör all kommunalt
skapad och insamlad data vara offentlig.
Planeringskommentar
Kultur och fritid som ny sektor inom Ale kommun vill skapa en tydlig och visuell identitet så medborgarna i Ale
känner till vilka mötesplatser som finns och vilket utbud som sektorns enheter erbjuder.
Under planperioden ska sektorns utbud marknadsföras och utvecklas för att vara attraktiv och relevant för Ales
invånare. Fokus är att skapa mervärde till alla medborgare, men främst för barn och ungdomar. Genom interaktion på våra mötesplatser, mellan medborgare och medarbetare, skapa bästa möjliga nytta och utveckla sektorns
utbud i samtiden.
Kultur och fritid kommer att arbeta fram en kommunikationsplan som beskriver flödet av information, såväl
internt som externt samt hur sektorns verksamheter vill uppfattas gentemot Ales invånare. Sektorns budskap ska
kommuniceras på ett likvärdigt sätt gentemot kommunens invånare och vara transparant.
Kultur och fritid ska fortsätta utveckla e-tjänster och göra sektorns utbud mer tillgängligt digitalt.

4.5.1 Nämndens mål
Kultur och fritid ska utveckla dialogen med intressenter
Beskrivning
Ett Ale förutsätter att alla delar av organisationen samverkar och arbetar tillsammans för att skapa mervärde för
kommunen som helhet liksom för den enskilde invånaren.
Samtliga enheter ska utveckla former för dialog tillsammans med olika aktörer, tex ungdomar, föreningar och
kunder

4.6 En arbetsgivare
Beskrivning
Tanken om ”Ett Ale” ska genomsyra personalpolitiken, vi är en organisation med ett gemensamt syfte. Vi ska
förvalta invånarnas skattepengar på bästa sätt och få så mycket nytta för dem som möjligt. Ett Ale syftar till att vi
delar varandras stolthet över att lyckas leverera bästa möjliga kärnverksamhet till dem vi är till för. För att vi ska
se oss som en organisation är jämlika förutsättningar och likabehandling avgörande. Vi ska vara transparenta i
alla processer och ska tex. kunna visa på anställnings- och lönekriterier. Rekryteringen av personal är mycket
viktig och arbetet med rekryteringsprocessen ska stärkas. Rätt kompetens och person på rätt plats är en förutsättning för att verksamheterna ska nå sina mål.
Vi behöver vara nyfikna på nya yrkesroller för att lösa framtidens bemanningsutmaningar och redan nu inleda
arbetet med att identifiera dessa. Vi kommer att behöva vidareutbilda flera olika personalgrupper i denna förändring och ska därför agera då regionala eller statliga bidrag finns för detta. Den inslagna vägen med att byta styrmodell till en tillitsbaserad metod verkar gynnsam, vi är fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se
att kunskapen och stoltheten för kommunens olika verksamheter stärks. Trots att vi på intet sätt har nått hela
organisationen med denna förändring ännu så är det viktigt att vi inte glömmer bort invånarperspektivet. För att
tillitsbaserad styrning ska fungera till fullo måste vi också inkludera åsikterna från dem vi är till för.
I bland annat Sunt arbetslivs undersökning av friskfaktorer i arbetslivet samt under coronapandemin har det nära
och aktiva ledarskapet lyfts som väsentligt. Inom vissa verksamheter har första linjens chef stora arbetsgrupper

Nämndplan med budget 2022, Kultur- och fritidsnämnden

12(19)

där möjligheten till närvarande ledarskap försvåras. Kommunen måste testa möjligheten till mindre personalgrupper för att skapa förutsättningar för att minska sjukfrånvaro, minskad personalomsättning samt förbättrad
NME och NKI. Test ska följas upp för att bidra till kunskapsbaserad organisering.
Planeringskommentar
Kultur och fritid kommer under planperioden arbeta vidare med införandet av tillitsbaserad styrmodell. Genom
ökad tillit till varandra inom kommunen expanderar förutsättningarna för ett gott samarbetsklimat och förbättrar
medarbetarnas villkor att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt med anpassning till medborgarnas skiftande
behov.
En upplevd god arbetsmiljö är värdefull för både arbetsgivare och arbetstagare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ger bättre förutsättningar för medarbetarnas upplevelse av delaktighet och tillit, som är grunden för
allt arbetsmiljöarbete. I SAM ingår såväl den fysiska, digitala, organisatoriska som sociala arbetsmiljön. Ett väl
fungerande SAM yttrar sig i medarbetarnas stolthet och vilket värde de skapar för kommunens invånare.
Kultur och fritid kommer under perioden efterfråga synpunkter från kommunens invånare avseende sektorns
utbud genom olika former av undersökningar för att säkerställa invånarperspektivet.
Kultur och fritid söker samverkan med övriga sektorer i syfte att utveckla och stärka utbudet av service och
tjänster för invånarna i Ale.

4.6.1 Nämndens mål
Tillitsbaserat arbetssätt ska genomsyra kultur och fritids verksamheter
Beskrivning
Kultur och fritid ska implementera tillitsbaserad styrning som styrmodell. Implementeringen ska tydliggöra verksamheternas primära syfte i relation till invånarnas behov.
Planeringskommentar
Med fortsatt fokus på ett nära och aktivt ledarskap, hand i hand med SAM, kommer vi under perioden upprätthålla det höga måttet av engagemang samt den gynnsamma närvarostatistiken.
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5 Basverksamhet
5.1 Verksamhetsmått
Verksamhet

Verksamhetsmått

Bibliotek

Totalt utlån

Utfall 2020

Budget 2021

Budget 2022

163 010

160 000

160 000

99 438

90 000

90 000

Aktiva låntagare
- huvudbibliotek
- filialbibliotek
Antal besökare

126 837

160 000

160 000

1 334

1 400

1 400

Antal deltagare i kulturskolan

518

650

650

Antal genomförda kulturevenemang

84

90

90

Antal publik vid kulturarrangemang

6 254

5 000

5 000

Antal deltagartillfällen i
simskola

4 512

5 000

5 000

Antal besökare i simhallen

29 179

35 000

35 000

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

62

65

63

12 868

17 000

17 000

3 000

20 000

791

1 000

1 000

10 142

10 000

10 000

31%

60

60

Antal inloggningar per
månad under meröppettid
på biblioteken
Kulturverksamhet

Ale fritid

70 000

Antal externa lokalbokningar inom Kultur och
fritidsnämndens ansvarsområde
Antal utlåningar fritidsbanken
Öppen ungdomsverksamhet

Antal aktiviteter
Antal deltagare i den
öppna ungdomsverksamheten
Andel ungdomsproducerad
tid

5.2 Beskrivning av basverksamhet
5.2.1 Ale fritid
Enheten ansvarar för drift och förvaltning av kommunens fritidsanläggningar där driften oftast regleras genom
drift/tillsynsbidrag med föreningar. Enheten handlägger föreningsbidrag så som aktivitets-, lokal- och ledarutbildningsbidrag mm.
Ale kommuns föreningar och idrottsanläggningar är viktiga mötesplatser där ungdomsarbetet ska vara prioriterat.
Det är viktigt att anläggningarna, som kommunen ansvarar för, är energieffektiva och tillgängliga. Genom tvärsektoriell samverkan skapas förutsättningar för ett planerat underhåll och energibesparande åtgärder.
Kommunala lokaler skall vara tillgängliga även kvällar och helger för maximalt nyttjande, och bokas enhetligt på
fritidskontoret.
Skepplanda simhall är kommunens inomhusanläggning där allmänheten, skolor, föreningar erbjuds simundervisning, avkoppling och rehabilitering i en trygg miljö. Enheten vill att du som besökare ska komma till en vänlig
och serviceinriktad anläggning.
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Ale Arena ger möjlighet för kommunens invånare att uppleva olika evenemang och att utöva motion. Självklart
står Ale Arena öppen för skridskoåkning, bandy och konståkning för allmänheten och olika föreningar, men den
ska även stå öppen för evenemang och användning då det inte är is säsong.
Enhetens satsning på området Jennylund håller på att skapa förutsättningarna till en komplett idrotts och aktivitetsområde, en mötesplats för alla kommuninvånare där vandringsleder, säkra ridvägar, motionsspår, diverse
föreningsanläggningar en ny friidrottsanläggning och ett nytt ridhus sammanstrålar.
Fritidsbanken, där besökarna har möjlighet låna utrustning till en aktiv fritid, bidrar till ekonomisk, social och
ekologisk hållbarhet. Ambitionen är att fortsätta arbetet med att utveckla Fritidsbanken till en mötesplats över
generationsgränserna samt en plats för praktik och arbetsträning.
Fältverksamheten arbetar med främjande och preventionsarbete riktade mot målgruppen barn och unga 12-19 år.
Alla barn och unga ska ha rätt till goda livsvillkor. Fältenheten stödjer och uppmuntrar unga för en meningsfull
fritid.
Serviceteamet servar hela sektorn med vaktmästeri och AV-teknik, dvs de tjänster som föregående år ingick i
Sektor service BAS tjänster.
Enheten skapar i bred samverkan förutsättningar för att erbjuda kommunens invånare en aktiv fritid.

5.2.2 Öppen ungdomsverksamhet
Den öppna ungdomsverksamheten riktar sig till alla ungdomar i Ale kommun i åldrarna 13-20 år. Den ska möta
ungdomarna dels genom fasta mötesplatser, dels genom att bedriva och stödja verksamhet där ungdomarna önskar.
Ungdomars delaktighet och inflytande är grundläggande för öppen ungdomsverksamhet. Ungdomar som berörs
av verksamheten har möjlighet till ett aktivt medbestämmande av verksamhetens inriktning och förfogar dessutom över medel för att finansiera den samma. Verksamheten utvecklas och genomförs till delar i aktiv samverkan
mellan övriga enheter inom Kultur och fritid, i olika samverkansgrupper inom kommunen men även i samverkan
med föreningsliv och civilsamhälle.
Genom ungdomars delaktighet och inflytande i den öppna ungdomsverksamheten ska de få de kompetenser
som krävs för att lyckas i skola och arbetsliv. Därför är verksamhetens arbete med ungdomars delaktighet och
inflytande viktig, både i basverksamheten och i kommunens arbete med utvecklandet av ungdomsdemokrati/ungas inflytande.
Resultatet av det som framkommer i olika ungdomsenkäter ska ligga till grund för hur verksamheten utvecklas.
Härigenom tryggas intentioner att kommunens ungdomar ska uppleva en ökad delaktighet, ett ökat inflytande,
ökad jämställdhet, lärande och trygghet.

5.2.3 Bibliotek
Folkbiblioteken har bredast tänkbara målgrupp, i lagen definierad som alla, såväl medborgare i kommunen som
besökare. På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur oavsett
publiceringsform, fysiskt eller digitalt. En mängd aktiviteter och riktade inbjudningar till såväl barn som vuxna
ska stimulera intresset för bibliotekets breda och allsidiga utbud av media.
Biblioteken ska i sitt uppdrag ägna särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper. Dessa är utifrån bibliotekslagen personer med funktionsvariation, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än
svenska. Folkbiblioteken har även uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja
deras språkutveckling och stimulera till läsning.
Folkbiblioteksverksamheten bedrivs på kommunens huvudbibliotek i Nödinge samt de tre närbiblioteken i
Skepplanda, Älvängen och Surte. De tre närbiblioteken har under de senaste åren blivit meröppna, det vill säga är
tillgängliga för låntagare även andra tider än de då personal är på plats.
Ale kommun ingår i ett bibliotekssamarbete grannkommuner - Bibliotek i Väst - med bland annat ett gemensamt
biblioteksdatasystem med tillhörande hemsida och transporter som gör bibliotekens gemensamma mediebestånd
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tillgängligt för invånarna i sju kommuner.
Enligt Bibliotekslag (2013:801) gällande från 2014-01-01 ska varje kommun ha folkbibliotek som ska vara tillgängliga för alla
och anpassade till användarnas behov. Ändamål 2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet
ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

5.2.4 Allmänkultur/kulturskola
Allmänkulturen omfattar kulturverksamhet för alla åldrar. Den är uppdelad i kultur för barn och unga, kultur för
vuxna, kulturarvsfrågor, kommunens konstsamling, samt bidrag till kulturföreningar, studieförbund, Folkets
husförening och bygdegårdar.
Allmänkulturens verksamhet regleras genom kommunens Kulturplan. Verksamheten som rör kultur för barn och
unga regleras i Barn- och ungdomskulturplanen. Kultur sprids också till barn och unga på deras fritid genom
offentliga arrangemang såsom lovaktiviteter. Allmänkulturens verksamhet för vuxna bedrivs genom stöd till föreningar och studieförbund samt genom att arrangera kulturarrangemang i egen regi eller i samarbete med andra.
Andra ansvarsområden är att tillvarata och tillgängliggöra kulturarvet samt att förvalta och förnya kommunens
konstinnehav. I uppdraget finns också att i samverkan med andra aktörer se till att kommunens nybyggnationer
utsmyckas med offentlig konst
Kulturenheten främjar verksamhet i hela kommunen och driver ett långsiktigt arbete för att etablera Ale kulturrum som en mötesplats med kulturarrangemang för alla åldrar under hela året.
Kulturskolans huvudinriktning är regelbunden undervisning i bild, dans, film, musik, musikal och teater. Undervisningen riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år. Undervisningen sker enskilt och i grupp efter elevernas ordinarie skoltid. Samtliga inriktningar samverkar i olika projekt och publika redovisningar och andra
externa aktiviteter under verksamhetsåret. Genom samarbeten med andra verksamheter skapas möjlighet för
Kulturskolan att verka uppsökande och nå nya målgrupper, vilket är ett av flera utvecklingsområden som uppmärksammats i den nationella kulturskoleutredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund”.

Nämndplan med budget 2022, Kultur- och fritidsnämnden

16(19)

6 Ekonomisk sammanfattning
6.1 Ekonomisk sammanställning
Besluts/verksamhetsområden
Belopp i tkr

2021

2022

Prognos

Budget

Budget

6 802

6 802

10 104

47 526

46 626

45 322

5 864

6 264

8 084

Bibliotek

10 213

10 513

10 639

Kulturverksamhet

13 320

13 320

14 189

Totalt

83 725

83 525

88 338

Ledning och administration
Ale Fritid
Öppen ungdomsverksamhet

Kultur- och fritidsnämnden ser med tillförsikt fram emot 2022 då pandemins restriktioner nu är ett minne blott
samt att tilldelad budgetram medger återställning av föregående års anpassningar samt även vissa satsningar.
Kommunfullmäktige kommer sannolikt att fatta beslut om att lokalvården skall vara ramfinansierad vilket kommer medföra flytt av kultur- och fritidsnämndens budget för detta ändamål. Av den anledningen är denna budget
samlad under ledning och administration för att enkelt hantera en framtida ramjustering.
Tomställda lokaler har tidigare ingått i internhyrans finansieringsmodell men från 2022 kommer denna att finansieras via en tilldelad budgetram vilket medfört att ramarna minskat med motsvarande summa. Kostnaderna för
internhyran minskar även den i motsvarande omfattning så denna åtgärd har en minimal inverkan på nämndens
förutsättningar.
Ledning och administration har i princip oförändrad budget jämfört med 2021 bortsett från den temporära ökningen som nämns ovan. Utvecklingsreserven är uppräknad för att matcha tilldelad budgetram.
Ale Fritid har i årets budget till stora delar återställt förra årets anpassningar. Utökningar har skett för att möjliggöra en heltidstjänst på fritidsbanken. Simhallen har fått större möjligheter att ta in extra personal då bland annat
sommarsimskolan är mycket uppskattad. En ny tjänst som utvecklingsledare har skapats och merkostnaden för
detta har tillgodosetts i budgetarbetet. Sektorns nya verksamhet, anläggning och arrangemangsstöd har fått förstärkning för att kunna tillgodose sektorns behov av bemanning och kompetens vid arrangemang och övrigt
öppethållande av framförallt Ale kulturrum. En satsning på feriearbete i föreningsregi är inkluderad i Ale Fritids
budget för 2022.
Öppen ungdomsverksamhet har i sin budget förstärkt personalsidan för att återgå till 2020 års nivå, undantaget
är den pott för timanställda som inte kunde inrymmas utan behöver finansieras med hjälp av karensdagar samt
sjukfrånvaro. En utökning av verksamhetsmedel medger möjligheter till fler och eventuellt större arrangemang
under 2022 jämfört med de senaste åren.
Biblioteket har återställt de anpassningar som gjordes under 2021 vilket medför ordinarie bemanning under hela
året. Budgeten inkluderar även en mindre utökning av personal för att möjliggöra att enhetschefen inte längre
behöver jobba operativt utan kan fokusera helt och hållet på att leda sin organisation.
Kulturverksamhetens största förändring ligger i satsningen på barnkultur under skoltid vilket sker i nära samverkan med sektor utbildning, både utifrån nivå och innehåll. För att likställa förutsättningarna för museibyggnaderna i kommunen har budgeten räknats upp för repslagarbanan så att kommunens fastighetsavdelning i och med
detta får medel att hantera underhållet.
Sammantaget ser sektor kultur- och fritid att möjligheterna till en budget i balans är goda och tilldelad budget
medför även möjligheter att förädla och förbättra utbudet gentemot kommunens medborgare.
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7 Personal
Analys och kommentar
De ekonomiska förutsättningarna har förbättrats avsevärt i jämförelse mot föregående år. I princip har samtliga
verksamheter återställts till de resurser som var hösten 2020.
Verksamheterna har återgått till ordinarie öppettider och bemanning efter att restriktionerna upphörde den 1
oktober 2021. Pandemins efterdyningar och effekter på medborgarnas behov av kulturupplevelser samt fritidsaktiviteter är svåra att förutse men det finns alltid en risk att den inverkar även på 2022 års verksamhet.
Under hösten tillträdde ny ordförande i kultur och fritidsnämnden och samtidigt började ny interim chef och ny
tf bibliotekschef. Uppdragen som interim chef och tf bibliotekschef är gällande fram till 31 mars 2022. Mot bakgrund av detta kommer utvecklingsarbetet att ske i mindre omfattning under denna tid.
Kultur och fritid har under sommaren omvandlat en tjänst från handläggare inom Ale fritid till utvecklingsledare.
Utvecklingsledaren kommer sektorsövergripande att arbeta med lokaler, arrangemangsstöd & idrotts- och fritidsmiljöer. Ale fritid arbetar redan i nuläget med dessa frågor varför denna placering inom sektorn är mest lämplig för helheten. Funktionen kompletterar och förstärker sektor kultur och fritid genom att vara en självklar part
som bidrar med sina perspektiv i samverkan med andra sektorer i alla former av byggnads- och planprocesser för
att uppnå ett Ale.
Ale fritid har rekryterat en resurs om 75% till Fritidsbanken för att ge bättre förutsättningar för föreningsutvecklare att samverka och stödja föreningslivet i Ale. Fritidsbanken har under 2021 kraftigt ökat sin utlåning av sport
och fritidsprylar och tendensen är att utlåningen kommer att fortsätta öka.
Under 2021 har enheterna funnit nya arbetssätt att nå ut med sin verksamhet till både befintliga och nya målgrupper. Sektorns ledning har varit transparant och i nära dialog med medarbetare och arbetstagarorganisationer
i syfte att tillsammans möta de utmaningar som året medfört. Fortsatt arbete med bland annat tillitsdialoger i
respektive verksamhet kommer inledningsvis ske under 2022.
Kultur och fritid har en låg sjukfrånvaro under 2021, både korttids- och långtidsfrånvaro varför direkta insatser ej
är planerade. Sjukfrånvaro följs upp månadsvis inom sektorn och vid behov och enskilda ärenden samverkar
sektorns chefer med HR.
Under hösten 2021 har sektorn genomfört den årliga uppföljningen för systematiskt arbetsmiljöarbete. Resultaten har analyserats och sektorsövergripande åtgärder är föreslagna i kultur och fritids handlingsplan för arbetsmiljö. Fysiska skyddsronder och medarbetarsamtal pågår och kommer vara klara före årsskiftet. Med verksamheten som grund vill kultur och fritid skapa förutsättningar för ökad delaktighet och känsla av sammanhang för
medarbetarna.
Sektorn arbetade fram en kompetensförsörjningsplan under 2021 som innehåller sektorns utvecklingsbehov i
nuläget och för framtiden. Kultur och fritid kommer systematiskt att följa planen kommande år för att stärka
individen och ge bättre förutsättningar för ett gott arbetsliv. Förutsättningar till att ha en flexibel organisation
med nya arbetssätt för att möta medborgarnas behov är större än någonsin.
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8 Fastställelsedatum
Kultur och fritids nämndplan med budget 2022 fastställs i kultur och fritidsnämnden 18 november 2021.
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Sektor kultur och fritid
Diarienummer:KFN.2021.80
Datum: 2021-10-29
Verksamhetsutvecklare Jeanette Liveland Colombo
Kultur- och fritidsnämnden

Nämndplan med budget 2022
Förslag till beslut
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att anta Nämndplan och budget för 2022.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om Nämndplan och budget 2022 för Ale kommun
2021-06-21. Nämnderna ska utifrån detta beslut ta fram en Nämndplan som beskriver hur
nämndens specifika verksamheter ska arbeta för att uppnå de strategiska målsättningarna.
Sektorer och nämnder ska förhålla sig till de framtagna målsättningarna och beskriva
planeringskommentarer. Sektorerna ska sätta relevanta mål, inriktningar, indikatorer och mått.
Kultur- och fritidsnämnden ser med tillförsikt fram emot 2022 då pandemins restriktioner är
borttagna samt att tilldelad budgetram medger återställning av föregående års anpassningar
och till viss del även satsningar.
Under 2022 kommer arbetet med att införa tillitsbaserad styrning och ledning att fortsätta.
Ambitionen av införandet syns i den verksamhetsplan som arbetats fram. Planen beskriver
kommunfullmäktiges strategiska målsättningar, nämndens mål och ett antal specifika
uppdrag. Aktiviteter för att nå målsättningarna har arbetats fram i enheternas planer
tillsammans med medarbetarna i sektorn. På så sätt ges tillit till professionen att hitta de
aktiviteter som ger störst påverkan på måluppfyllelse.

Åsa Turesson

Jeanette Liveland Colombo

Interimchef

Verksamhetsutvecklare

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-29
Kultur och fritidsnämndens Nämndplan med budget 2022
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:
För kännedom:

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Interimchef kultur och fritid
Ärendet
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 inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Behandlad enligt MBL
Informerad enligt MBL 2021-11-08 Se protokoll som bilaga.
Förhandlad enligt MBL 2021-11-16. Se protokoll som bilaga. Beslutets genomförande
Nämndplanen med budget 2022 och enhetsplaner blir underlag för sektorns insatser framgent.
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Förvaltningens bedömning
Nämndplanen med budget 2022 innefattar riktning, förhållningssätt och förslag på fortsatt
arbete för kultur och fritid kommande år.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Netto oktober 2021
Budget
tkr (ack)

Ledning och administration
Ale Fritid

Avvikelse
Utfall tkr
Budget
(ack)
(ack)

Budget tkr
(helår)

Avvikelse
Prognos tkr
Prognos
(helår)
(helår)

-5 671

-4 768

902

-6 802

-6 902

-100

-38 433

-38 262

171

-46 626

-48 226

-1 600

Öppen ungdomsverksamhet

-5 217

-4 767

450

-6 264

-5 864

400

Bibliotek

-8 715

-8 319

396

-10 513

-10 212

300

Kulturverksamhet
Summa Kultur och Fritid

-11 148

-11 237

-89

-13 320

-13 320

-69 185

-67 353

1 831

-83 525

-84 525

-1 000

Kultur och fritid har för perioden ett relativt stort överskott där utvecklingsreserven står för hälften
av den positiva avvikelsen. Resterande överskott fördelas mellan övriga verksamheter men där
kulturverksamheten sticker ut utifrån minskat underskott med ca 400 tkr jämfört med
delårsbokslutet. Enkelt förklarat beror det på att underskottet på de förutbetalda bidragen minskar i
takt med att året närmar sig sitt slut.
Ledning och administration har i prognosen ovan tagit hänsyn till det politiska beslutet om
föreningsmiljonen varvid utvecklingsreserven inte fullt ut kan täcka de ökade kostnaderna och
prognosen lämnas med ett mindre underskott.
Ale fritid har återhämtat sig väl efter pandemin och det förmodade intäktsbortfallet under våren ser
inte ut att få fullt ut den effekt som först befarats. I prognosen har kostnader på 1 000 tkr för en
extra satsning på föreningslivet lagts in vilket försämrat prognosen. Även kostnader för sommarens
feriearbetare inom föreningslivet är medtaget. Det ligger dock inom ramen för nämndens politiskt
förankrade beslut om underskott för nämnden i sin helhet.
Öppen ungdom har för perioden ett förväntat överskott relaterat till lägre personalkostnader.
Pandemins restriktioner och begränsningar medförde att vakanta tjänster ej tillsattes i avvaktan på
lättnader vilket förklarar det positiva resultatet. Prognosen är dock reviderad utifrån en något högre
bemanning under sommaren än förväntat. Utifrån intern rörlighet av personal inom sektorn så kan
överskottet öka de sista månaderna, allt beror på hur snabbt rekrytering av ny personal kan ske.
Bibliotekets överskott och prognos är pandemirelaterad då minskade öppettider under pandemin
möjliggjort en något lägre bemanning vid exempelvis sjukdom. En förbättrad intäktssida har också
bidragit till den positiva prognosen.
Kulturverksamheten ligger som helhet enligt plan och kommer om inget oförutsett inträffar ha en
budget i balans vid årets slut.
Utifrån periodens prognos och resultat så kan det vid årets slut finnas möjlighet till ytterligare
förstärkning till föreningslivet men sektorns förslag är att ytterligare beslut avvaktas med tills
årsresultatet återger vilket ekonomiskt utrymme som medges.
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Sektor kultur och fritid
Diarienummer:KFN.2021.61
Datum: 2021-09-30
Nämndsekreterare Malin Hult
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2022
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att under 2022 sammanträda den 20 januari, 17 februari,
31 mars, 28 april, 16 juni, 8 september, 6 oktober, 17 november och 15 december.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att arbetsutskottet sammanträder den 11 januari, 8
februari, 22 mars, 19 april, 7 juni, 30 augusti, 27 september, 8 november och 6 december
under 2022.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott kan vid behov fatta beslut om annan mötesdag och
tid för arbetsutskottet.
Sammanfattning
Förslag till sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden har planerats av sektor kultur
och fritid med utgångspunkt från kommunstyrelsens sammanträdesplan. Sektor kultur och
fritid föreslår att kultur- och fritidsnämnden sammanträder torsdagar med start kl: 8.30 och
arbetsutskottet sammanträder tisdagar med start kl: 8.30 på följande datum:
Arbetsutskott
tisdagar kl: 08.30

Kultur- och
fritidsnämnd torsdagar
kl: 08.30

11 januari

20 januari

8 februari

17 februari

22 mars

31 mars

19 april

28 april

7 juni

16 juni

30 augusti

8 september

27 september

6 oktober

8 november

17 november

6 december

15 december
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Åsa Turesson

Malin Hult

Interimchef

Nämndsekreterare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-30 Sammanträdestider 2022 för kultur- och fritidsnämnden och
dess arbetsutskott
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Nämndsekreterare
För kännedom:

Kommunstyrelsen
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om sammanträdestider för år 2022.
Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Sammanträdestiderna kommer att publiceras på Ale kommuns hemsida i slutet på året.
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Förvaltningens bedömning
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider för 2022 följer kommunstyrelsens planering
för uppföljning och ekonomisk rapportering.
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Sektor kultur och fritid
Diarienummer:KFN.2021.11
Datum: 2021-11-04
Enhetschef Kultur Ulf Berglund
Kultur- och fritidsnämnden

Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta
Barnkulturprogrammet 2021-2025 att gälla för hela kommunen under den aktuella perioden.
Kultur- och fritidsnämnden ger sektorn i uppdrag att tillsammans med Sektor utbildning
arbeta fram en anpassad överenskommelse avseende finansiering, planering och
genomförande av kultur under skoltid för barn och elever för 2023-2025 med hänsyn till
tilldelad budget.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Sektor kultur- och fritid har tillsammans med Sektor utbildning tagit fram ett förslag till
Barkulturprogram för Ale kommun 2021-2025. Barnkulturprogrammets syfte är att alla barn
och unga ska få tillgång till varierade kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande under
hela sin uppväxt. Utbildningsnämnden har i sitt remissvar inga synpunkter på förslaget till
Barnkulturprogram för Ale 2021-2025 annat än att programmet uppfyller sitt syfte.
Sektor kultur- och fritid har tagit fram ett förslag till överenskommelse rörande kultur under
skoltid, en så kallad Kulturgaranti. Förslaget omfattar ett tänkt innehåll, budget samt
finansieringsmodell. Förslaget skickades på remiss till Sektor utbildning som avslog då
budget inte medger den höjning som förslaget skulle innebära.
Sektor utbildning säger i sitt remissvar att man istället för en Kulturgaranti önskar en
ekonomisk modell för perioden 2023-2025 där justering görs med hänsyn till tilldelad
budget för året och utifrån ökning/minskning av antalet barn/elever med en omräkning
av beloppet per barn/elev enligt PKV (prisindex kommunal verksamhet) per oktober
månad.

Ulf Berglund

Åsa Turesson

Enhetschef kultur

Interim chef kultur- och fritid
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Barnkulturprogram Ale kommun 2021-2025
Tjänsteutlåtande UBN Remissvar Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025 samt
Överenskommelse kultur under skoltid.
Protokoll UBN Remissvar Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025 samt
Övernskommelse kultur under skoltid.

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektor kultur och fritid
Kommunstyrelsen
För kännedom:

Utbildningsnämnden
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har sänt förslag på Barnkulturprogram för Ale kommun 20212025 och Överenskommelse kultur under skoltid till Utbildningsnämnden för synpunkter.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit emot synpunkterna och tagit dem i beaktande i sitt
förslag till Kultur- och fritidsnämndens beslut.
Sektor utbildning har samarbetat med Sektor kultur och fritid i framtagandet av
Barnkulturprogram för Ale kommun och ser programmet som en grund för att forma en årlig
planering för Kulturen under skoltid.
Ekonomisk bedömning
Innehållet för Kulturen i skolan 2023-2025 programsätts med hänsyn till tilldelad budget för
året och utifrån ökning/minskning av antalet barn/elever med en omräkning av beloppet per
barn/elev enligt PKV (prisindex kommunal verksamhet) per oktober månad, i
överenskommelse med Sektor utbildning.
Invånarperspektiv
Samarbete mellan sektor kultur och fritid och sektor utbildning möjliggör en utvecklad
kulturverksamhet för barn och elever i Ales skolor. Tillgången till kultur kan skilja sig mellan
elever med olika socioekonomisk bakgrund och en god tillgång till kultur under skoltid kan
bidra till minskade skillnader och ökad social hållbarhet.
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se
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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
Ärendet har varit på remiss hos UBN 2021-10-13. Utbildningsnämnden har inga synpunkter
på förslaget till Barnkulturprogram för Ale kommun.
UBN avstyrker förslaget till Kulturgaranti 2021-2025 och ger förvaltningen i uppdrag att
arbeta fram en anpassad överenskommelse om kultur under skoltid för barn och elever för
2022-2025.
Behandlad enligt MBL
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Beslutets genomförande
Sektor utbildning samarbetar med sektor kultur och fritid så att alla barn och elever ska kunna
få del av den kulturverksamhet och det kulturutbud som anordnas. Inför kommande budget
utarbetar förvaltningarna Utbildning och Kultur- och fritid en ekonomiskt hållbar modell om
köp av tjänster för kultur under skoltid som kan ligga till grund för en överenskommelse
2022-2025.
Förvaltningens bedömning
Barnkulturrogrammet bedöms fylla sitt syfte att förtydliga arbetet med barnkultur i
kommunen och utgöra grund för att träffa gemensamma överenskommelser för
måluppfyllelse mellan de kommunala aktörer som är involverade i barn- och ungas kulturliv.
En överenskommelse rörande kvantitet kopplat till finansiering bedöms lämpligast genom att
berörda sektorer träffas som en del av budgetprocessen inför varje år. Utgångpunkterna bör
vara en hållbar ekonomisk modell samt för budgetåret tilldelade medel.
Nackdelen är att tillgången till kultur för barn och elever under skoltid blir beroende av
budgetförutsättningarna för respektive år och sektor.
Fördelarna är att det skapar en stringent modell för finansiering, planering och genomförande
av ett kulturprogram under skoltid.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

Kulturgaranti 2021 - 2025
Överenskommelse mellan Sektor Kultur- och fritid och Sektor Utbildning rörande
omfattning och finansieringsmodell för kultur i skolan.
Den rörliga kostnaden för kulturprogrammet i skolan delas upp med 60% Sektor
Utbildning och 40% Sektor Kultur & fritid. Kostnadsläget för ett adekvat kulturprogram
med 2021 år kostnadsläge och elevantal uppgår till 1.624.000 SEK. Med ett maximalt
arrangörsstöd från VGR (172.000 SEK) blir kostnaden per barn och år 340 SEK.
Personal från Sektor Kultur- och fritid tar i samråd med personal från Sektor Utbildning
fram, planerar, samordnar och administrerar innehållet för kultur i skolan.

Innehåll och kostnader för Kulturgarantin 2021
Årskurs

Aktivitet

Förskola 5 år*

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

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

Gage

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

Omkostn

Bussar

Total kostn

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

SUMMA

*=ny årskurs

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

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

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

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

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

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

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

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

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-10-13

UBN § 96

Dnr UBN.2021.528

Remiss: Barnkulturprogram för Ale kommun 20212025 och Överenskommelse kultur i skolan med KFN
Beslut
Utbildningsnämnden har inga synpunkter på förslaget till Barnkulturprogram
för Ale kommun.
Utbildningsnämnden avstyrker förslaget till Kulturgaranti 2021-2025 och ger
förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en anpassad överenskommelse om
kultur i skolan för barn och elever för 2022-2025.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att skicka förslag
Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025 och Överenskommelse
kultur i skolan, Kulturgaranti 2021-2025, till Utbildningsnämnden för
synpunkter.
Barnkulturprogrammets syfte är att alla barn och unga ska få tillgång till
varierade kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande under hela
sin uppväxt.
Förslaget till Överenskommelse kultur i skolan är förslag om att avsätta
medel från budget till en Kulturgaranti 2021-2025.
Sektor utbildning har nämndens uppdrag att säkerställa det statliga
uppdraget via läroplanens mål. Kultur under skoltid ger barn och elever
möjlighet att utveckla olika förmågor och bidrar till måluppfyllelsen.
Samarbete om kulturverksamhet för barn och ungdomar i Ale kommuns
skolor ger samtidigt Kultur och fritidsnämnden en viktig plattform för att
nå ut till så många som möjligt och nå målen i ansvaret för kommunens
kulturverksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-06
Remisshandlingar från Kultur och fritidsnämnden;
Protokoll Kultur och fritidsnämnden §75 Barnkulturprogram för Ale
kommun 2021-2025
Tjänsteutlåtande sektor Kultur och fritid 2021-09-02 Barnkulturprogram för
Ale kommun 2021-2025
Förslag Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025
Förslag Överenskommelse kultur i skolan Ale kommun, Kulturgaranti 20212025

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
För vidare hantering
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Sektor utbildning
Diarienummer: UBN.2021.528
Datum: 2021-10-06
Nämndsekreterare Eva Ljungmark
Utbildningsnämnden

Remissvar: Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025
samt Överenskommelse kultur i skolan
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden har inga synpunkter på förslaget till Barnkulturprogram för Ale
kommun.
Utbildningsnämnden avstyrker förslaget till Kulturgaranti 2021-2025 och ger förvaltningen i
uppdrag att arbeta fram en anpassad överenskommelse om kultur i skolan för barn och elever
för 2022-2025.
Motivering till beslut
Bedöms ej tillämplig i detta ärende.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att skicka förslag Barnkulturprogram för Ale
kommun 2021-2025 och Överenskommelse kultur i skolan, Kulturgaranti 2021-2025,
till Utbildningsnämnden för synpunkter.
Barnkulturprogrammets syfte är att alla barn och unga ska få tillgång till varierade
kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande under hela sin uppväxt.
Förslaget till Överenskommelse kultur i skolan är förslag om att avsätta medel från
budget till en Kulturgaranti 2021-2025.
Sektor utbildning har nämndens uppdrag att säkerställa det statliga uppdraget via
läroplanens mål. Kultur under skoltid ger barn och elever möjlighet att utveckla olika
förmågor och bidrar till måluppfyllelsen.
Samarbete om kulturverksamhet för barn och ungdomar i Ale kommuns skolor ger
samtidigt Kultur och fritidsnämnden en viktig plattform för att nå ut till så många som
möjligt och nå målen i ansvaret för kommunens kulturverksamhet.

Åsa Ericson
Sektorchef
Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Ulla-Stina Millton
Verksamhetschef Skola
Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-06
Remisshandlingar från Kultur och fritidsnämnden;
Protokoll Kultur och fritidsnämnden §75 Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025
Tjänsteutlåtande sektor Kultur och fritid 2021-09-02 Barnkulturprogram för Ale kommun
2021-2025
Förslag Barnkulturprogram för Ale kommun 2021-2025
Förslag Överenskommelse kultur i skolan Ale kommun, Kulturgaranti 2021-2025
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kultur och fritidsnämnden

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har sänt förslag på Barnkulturprogram för Ale kommun 20212025 och Överenskommelse kultur i skolan till Utbildningsnämnden för synpunkter.
Sektor utbildning har samarbetat med sektor kultur och fritid i framtagandet av
Barnkulturprogram för Ale kommun och ser programmet som en grund för att forma en årlig
planering för Kulturen i skolan.
Ekonomisk bedömning
Kultur och fritidsnämndens förslag till överenskommelse Kulturgaranti 2021-2025 innebär en
ökning med 160 kronor per barn/elev och år. Utbildningsnämnden budget för 2022 ger inte
utrymme för denna höjning.
Förvaltningen ser hellre ett uppdrag att sektorerna överenskommer om en ekonomisk modell
för perioden 2023-2025 där justering görs med hänsyn till tilldelad budget för året och utifrån
ökning/minskning av antalet barn/elever med en omräkning av beloppet per barn/elev enligt
PKV (prisindex kommunal verksamhet) per oktober månad.
Invånarperspektiv
Samarbete mellan sektor kultur och fritid och sektor utbildning möjliggör en utvecklad
kulturverksamhet för barn och elever i Ales skolor. Tillgången till kultur kan skilja sig mellan
elever med olika socioekonomisk bakgrund och en god tillgång till kultur via skolan kan bidra
till minskade skillnader och ökad social hållbarhet.
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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
Sektor utbildning samarbetar med sektor kultur och fritid så att alla barn och elever ska kunna
få del av den kulturverksamhet och det kulturutbud som anordnas. Inför kommande budget
utarbetar förvaltningen en ekonomiskt hållbar modell om köp av tjänster för kultur i skolan
som kan ligga till grund för en överenskommelse 2022-2025.
Förvaltningens bedömning
Förslaget till Barnkulturprogram utgör en god grund för att alla barn och unga skall få tillgång
till ett varierat kulturutbud och möjlighet till eget skapande under hela sin uppväxt.
Programmet bedöms fylla sitt syfte att förtydliga arbetet med barnkultur i kommunen och
utgöra grund för att träffa gemensamma överenskommelser för måluppfyllelse mellan de
kommunala aktörer som är involverade i barn- och ungas kulturliv. Sådana gemensamma
överenskommelser bedöms lämpligast att träffa mellan berörda sektorer som en del av
budgetprocessen inför varje år. Utgångpunkterna bör vara en hållbar ekonomisk modell samt
för budgetåret tilldelade medel.
Nackdelen består främst i att tillgången till kultur för barn och elever blir beroende av
budgetförutsättningarna för respektive år och sektor.
Fördelarna är att det skapar flexibilitet att använda medlen där de bäst behövs. Att undvika att
låsa fast medel i en kulturgaranti när det inte samtidigt finns en garanti för exempelvis
personaltäthet, behörighet till gymnasiet för eleverna i åk 9 eller tillgången till förskollärare
för barn i förskolan bedöms som rimlig hantering av det faktum att verksamheten arbetar på
basis av ettårsbudget.
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Sektor kultur och fritid
Diarienummer:KFN.2021.35
Datum: 2021-11-04
Enhetschef Klas Arvidsson
Kultur- och fritidsnämnden

Aleförslag - Bastuflotte vid Surtesjön
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Aleförslaget avseende att upprätta/anlägga en
bastuflotte vid Surtesjön.
Sammanfattning
Ale Kommun har tagit emot ett Aleförslag om att kommunen ska upprätta en bastuflotte vid
Surtesjön. Medborgarförslaget beskriver att en bastu för vinterbad ger brukarna bättre hälsa
och välmående. En bastu saknas vid Surtesjön där det finns många året runt badare.
Förslagsställaren meddelar att hen kan vara ansvarig för bastun.
När de gäller kommunens anläggande och upprustning av nuvarande och framtida
fritidsanläggningar/ mötesplatser är de viktigt att föreningslivet är representerade.
Föreningarna sköter underhåll och skötsel av de mötesplatser som är inom kultur och fritids
ansvarsområde.
Sektor Kultur och fritid föreslår att avslå förslaget med hänvisning till de ekonomiska
förutsättningarna, ansvarsfrågan samt svårigheten att samverka med en förening vid
Surtesjön.

Åsa Turesson

Klas Arvidsson

Interimchef

Enhetschef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-04
Aleförslag Bastuflotte 2
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
För kännedom:

Förslagsställare
Ärendet
Ekonomisk bedömning
För närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås då den ekonomiska ramen för sektorn inte
medger investeringsutrymmet.
Invånarperspektiv
En utveckling av nya fritidsanläggningar /mötesplatser med olika inriktningar ser sektorn är
positiv för invånarna i kommunen. Utvecklingen skulle medge att fler ges förutsättningar för
att komma ut i naturen och röra på sig och på så sätt bidra till en utveckling av folkhälsan.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats och man kan se att säkerhets- samt ansvarsfrågan gällande en
bastuflotte öppen för alla blir svår att lösa.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att intentionen i det inskickade förslaget gällande en bastuflotte
i Surtesjön för att ge våra året runt badare en attraktiv mötesplats ses som positiv. För
närvarande ser sektorn att förslaget bör avslås. Det finns flera osäkerhetsfaktorer som
exempelvis att den ekonomiska ramen för nämnden inte medger investeringsutrymme eller
driftsanslag samt att det saknas samverkan med en förening för att lösa säkerhets- och
ansvarsfrågan.
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Aleförslaget
Ärendenummer
Inskickat

210113-ALEFORSLAG-CT49
2021-01-13 13:37

Mitt förslag
Rubrik
Bastuflotte
Ämnesområde Fritid
Ange den ort
och/eller plats
Surtesjön
som förslaget
gäller
Att upprätta en bastuflotte vid Surtesjön skulle ge brukarna bättre hälsa å välmående med bastu å
kallbad! Vi skulle bli av med kriminella aktiviteter uppe vid sjön! Vi "vanliga" skulle ta över den
Förslag
arenan till bättre å hälsosammare ändamål. Vi är många åretruntbadare och saknar en bastu där
uppe! Plus många fördelar med bastun för hela samhället! Jag kan vara den ansvariga för bastun
Min anknytning
Bor i Surte
till Ale
Namn
Tanja
E-post
tanjawangblad@gmail.com
Telefonnummer 0736563557
Jag samtycker till att Ale kommun behandlar de personuppgifter som lämnas i detta formulär. Läs
GDPR
mer på ale.se/personuppgifter.
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210113-aleförslaget-ct49 Bastuflotte
Antalröster: 171
Inkommet 2021-01-13
Röstperiod 2021-01-14 – 2021-04-13

Från: Tanja Wångblad
Adress: Göteborgs.v. 31 445 57 Surte
Inskickat: 2021-01-23 14:34
Denna ide' hade gagnat oss alla i samhället på ett positivt sätt. Om inte kommunen vill satsa så
låt mig upprätta en liten bastu vid sjön för kultur å hälsa!
Publicera Publicera ej

Från: Sofie Olofsson
Adress:
Inskickat: 2021-01-23 13:11
Jättebra förslag! Surtesjön är ett populärt ställe för oss som älska naturen. En bastuflotte hade
varit perfekt, eller kanske en stationär vedeldad bastu.
Publicera Publicera ej

Från: Patrik Gargolinski
Adress:
Inskickat: 2021-01-23 09:11
Super!
Publicera Publicera ej

Från: Hasse Marklund
Adress: Stackmolnsgatan 7 41842 Gbg
Inskickat: 2021-01-22 23:33
Det hade varit en bra sak
Publicera Publicera ej

Från: Linnea
Adress:
Inskickat: 2021-01-22 21:23
Skulle varit kul med en bastu!
Publicera Publicera ej

Från: Hannele Gamble
Adress: Furustigen 4 445 56 Surte

Inskickat: 2021-01-21 21:08
Klart vi ska ha ha en bastu för gemenskapen i Surte
Publicera Publicera ej

Från: Hannele Gamble
Adress: Furustigen 4 445 56 Surte
Inskickat: 2021-01-21 21:07
Röst för en bastuflotte
Publicera Publicera ej

Från: Thomas Benneklint
Adress:
Inskickat: 2021-01-21 19:16
Tycker att detta är ett fantastiskt bra förslag som skulle komma till glädje för många!
Publicera Publicera ej

Från: Anna Björklund
Adress: Idrottsvägen 11a 44555 Surte
Inskickat: 2021-01-21 14:58
Jag vinterbadar och hade gärna sett en bastu på plats!!
Publicera Publicera ej

Från: Ingela Andersson
Adress: Herrgårdsvägen 9 44556 Surte
Inskickat: 2021-01-21 12:45
Viktigt för välmåendet och hälsan att kunna basta och ta ett dopp i sjön efteråt!
Publicera Publicera ej

Från: Pia Eliasson
Adress:
Inskickat: 2021-01-21 11:46
Låter som en trevlig idé!
Publicera Publicera ej

Från: Vanja Litendahl
Adress: Alekärrsvägen 20 44556 Surte
Inskickat: 2021-01-21 10:48
Väldigt bra idé! Den skulle med fördel kunna vara en bit från badplatsen för mer avskildhet och
mindre risk för vandalisering
Publicera Publicera ej

Aleförslaget
Ärendenummer
Inskickat

210413-ALEFORSLAG-JC11
2021-04-13 16:36

Mitt förslag
Rubrik
Ny DiscgolfBana
Ämnesområde
Fritid
Ange den ort och/eller plats
Bohus Jennylund
som förslaget gäller
Sporten Discgolf är på stark framfart och växer.
Behovet av fler banor ökar med antalet utövare.
Mitt förslag är att anlägga en bana kring elljusspåret i Jennylund.
Detta tror jag har många fördelar och gynnar både området och kommunen.
Skogen gallras, vilket den mår bra av.
Fler besökare i strövområdet vilket även kan bidra till en tryggare tillvaro på
elljusspåret.
Locka utövare av discgolf, både nya och erfarna lokala och tillresande.
Skolan kan nyttja den mm mm.

Förslag

När det kommer till själva anläggningen av banan, har hänsyn tagits till flera faktorer.
Tanken är att "utgå" från spåret och lägga banorna i anslutning, men på ett sådant sätt
att säkerheten bibehålls för de som befinner sig på spåret.
Inte placera krogar för nära det angränsande stallet då detta kan stressa och störa
hästarna.
Geografin i detta område kan skapa många fina, varierade samt utmanande hål.
Parkering och bussförbindelse finns redan så detta behöver inte anläggas enbart för
detta ändamål, vilket annars kan vara en stor kostnad.
När det gäller kostnad så tror jag man kommer väldigt långt med ca 200 000 i material.
Kostnader för arbete och maskiner tillkommer.

Min anknytning till Ale
Namn
E-post
Telefonnummer
GDPR

Innevånare, bor i Bohus.
Jörgen Martinsson
martinssonjorgen@gmail.com
0708983547
Jag samtycker till att Ale kommun behandlar de personuppgifter som lämnas i detta
formulär. Läs mer på ale.se/personuppgifter.
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Discgolfbana Jennylund, Bohus.
Jag tycker Ale kommun skall etablera en Discgolfbana i skogarna kring elljusspåret i
Jennylund, Bohus
Discgolf (Frisbeegolf) är en sport på stark framfart och antalet utövare växer hela tiden.
I och med detta växer även behovet av fler platser att kunna spela på.
På Åland togs beslut om att det skulle finnas MINST en Discgolfbana per kommun, Idag är
det verklighet (16st)
Jag ser flera fördelar med en Discgolfbana i detta område.
Skogen får en välbehövd gallring, vilket ger en friskare skog.
Området kan skapa fina banor med utmaningar för såväl nya som erfarna spelare.
Fler besökare lockas till området, vilket kan bidra till ökad trygghet.
Sporten som är på tillväxt kan locka ytterligare utövare.
Skolan kan nytta den mm mm.
Idag ser delar av skogen kring spåret ut såhär. (Stort behov av gallring)

Detta är troligen den bästa investering Ale kommun kan göra, med tanke på hur sporten
växer och en satsning i detta område ligger ju helt i linje med friskvård/rekreation mm som
satsas i Bohus och Jennylund.
En röst på detta förslag innebär ett steg närmare en utveckling av Jennylundsområdet,
bidrag till folkhälsan samt ytterligare ett sätt att sätta Ale på kartan.

210413-ALEFORSLAG-JC11- Ny Discogolfbana
Antal röster
843

Inkommet datum
2021-04-13
Röstningsperiod
2021-05-05-2021-08-02

Kommentarer
Från: Johan
Adress:
Inskickat: 2021-06-23 20:34
Jag röstar för
Publicera Publicera ej

Från: Simon Nilsson
Adress:
Inskickat: 2021-06-23 10:11
Ifall detta går igenom tycker jag ni borde kontakta Dan Johansson som tidigare jobbade på ale
discgolfcenter. Låta honom vara med och designa banan! Mindre huvudvärk för er samt att vi
garanterat får en bana som kommer uppskattas!
Publicera Publicera ej

Från: Annika Lindgren
Adress: Rönnvägen 10 44537 Bohus
Inskickat: 2021-06-20 21:03
Jättebra idé, sporten har ökat och alla kan spela i sin takt oavsett ålder och kondition👍
Publicera Publicera ej

Från: Patrik Lindgren
Adress:
Inskickat: 2021-06-20 20:56
En perfekt plats att anlägga en discgolfbana. Instämmer helt med argumenten i beskrivningen.
Publicera Publicera ej

Från: Dan johansson
Adress: Frödingsgatan 6 41673 Göteborg
Inskickat: 2021-05-28 12:15
Bra bana isåfall. Inget skrytbygge,

Publicera Publicera ej

Från: Carola Nilsson
Adress: Bohushöjdsvägen 12 44534 Bohus
Inskickat: 2021-05-25 06:17
Det hade varit ett kul och bra komplement till Jennylund
Publicera Publicera ej

Från: Carola Nilsson
Adress: Bohushöjdsvägen 12 44534 Bohus
Inskickat: 2021-05-25 06:16
Det hade varit ett bra och kul komplement i Bohus och området kring Jennylund
Publicera Publicera ej

Från: Mattias Ekström
Adress: Säterivägen 15a 44935 Nödinge
Inskickat: 2021-05-24 08:20
Bra ihop alla andra sporter som finns samlade där.
Publicera Publicera ej

Från: Richard Palm
Adress: Modistvägen 26c 44452 Stenungsund
Inskickat: 2021-05-07 22:25
Vore toppen!!!
Publicera Publicera ej

Från: Mattias Ekström
Adress: Säterivägen 15a 44935 Nödinge
Inskickat: 2021-05-07 09:12
Passar utmärkt med all annan idrott som håller till där uppe!
Publicera Publicera ej

Från: Helena Ekberg
Adress:
Inskickat: 2021-05-06 21:37
Super idé!
Publicera Publicera ej

Från: Rebecca Lindmark
Adress: Skräddargränd 1 44534 Bohus
Inskickat: 2021-05-06 16:11

Det vore en toppenbra investering! En sport som växer dagligen som skulle skulle uppskattas
otroligt i Bohus!
Publicera Publicera ej

Från: Jaime Hauan
Adress: Kobbarnas väg 4 41647 Göteborg
Inskickat: 2021-05-06 12:39
Reste mycket till Ale gul och vit, reser till alla banor inom 15 mil
Publicera Publicera ej

Från: Elina Rydberg
Adress:
Inskickat: 2021-05-06 12:02
Fantastiskt förslag och verkligen i linje nu iom att den prisbelönta anläggningen uppe vid
Snäckebäcken har valt att stänga.
Publicera Publicera ej

Från: Anders Lejonbjörn
Adress:
Inskickat: 2021-05-05 22:24
Ett mycket välbehövligt förslag, bor själv i Göteborg och reser mycket runt om för att spela
discgolf och vi behöver fler banor runt om i grannkommunerna för att täcka behovet utav den allt
mer växande skara personer som utövar denna idrott
Publicera Publicera ej

Från: Kjell Söderholm
Adress: Regnvägen 110 976 32 Luleå
Inskickat: 2021-05-05 21:18
Mycket bra
Publicera Publicera ej

Från: Mikael Samuelsson
Adress: Rubingatan 8 44145 Alingsås
Inskickat: 2021-05-05 21:03
Tycker det skulle vara jätte bra då det är en sport som växer med stora steg.
Publicera Publicera ej

Från: Christer selander
Adress: Elysörvägen 1b 44532 Bohus
Inskickat: 2021-05-05 20:05
Toppen förslag
Publicera Publicera ej

Från: Ana luzia Nordström
Adress: Alkalievägen 44533 Bohus
Inskickat: 2021-05-05 19:51
Jättebra idé kanon
Publicera Publicera ej

Från: Ana luzia Nordström
Adress: Alkalievägen 44533 Bohus
Inskickat: 2021-05-05 19:50
Jättebra idé
Publicera Publicera ej

Från: reine jonsson
Adress: fjällglimmen 3 42449 angered
Inskickat: 2021-05-05 17:43
fler banor måste till i göteborg med omnejd! mycket bra förslag.
Publicera Publicera ej

Från: Anders Blomén
Adress: Ryrsjön 46335 Göta
Inskickat: 2021-05-05 14:56
Kommer med stor sannolik bli min hemmabana
Publicera Publicera ej

Från: Marc Hemgren
Adress:
Inskickat: 2021-05-05 13:46
Kör på
Publicera Publicera ej

Från: Nicklas svensson
Adress: Koppersvägen 44442 Stenungsund
Inskickat: 2021-05-05 12:50
Vi behöver mer discgolf banor
Publicera Publicera ej

Från: Johnny linder
Adress: Gustavsbergsgatan 8 43137 Mölndal
Inskickat: 2021-05-05 12:50
Välbehövligt med fler banor i Västsverige.
Publicera Publicera ej

Från: Oscar Franzém
Adress: Bildradiogatan 6 421 34 Västra Frölunda
Inskickat: 2021-05-05 12:17
Viktig idé då efterfrågan på banor är stor, framförallt då den mycket uppskattade banan i Ale som
var i privat regi har stängt ner.
Publicera Publicera ej

Från: Anton Södersten
Adress: Granhäcksvägen 3b 44555 Surte
Inskickat: 2021-05-05 11:59
Infaller helt i detta förslag! Tidigare fanns som ni säkert känner till en privat bana i Nödinge som
var mycket välbesökt och uppskattad inte bara inom utan även utom Sverige. Nu kan ni som
kommun steppa fram i en modern utveckling och fylla ut det behov som vi utövare har av denna
fantastiska sport och möjlighet till den inom kommun.
Publicera Publicera ej

Från: Marcus Nilsson
Adress: Solhöjdsvägen 42 446 33 Älvängen
Inskickat: 2021-05-05 11:51
Superbra förslag. Finns mycket fin mark och skog i Älvängen också
Publicera Publicera ej

Från: Joakim Östling
Adress: Terrassvägen 11 44951 Alafors
Inskickat: 2021-05-05 11:26
Ett självklart förslag. Kostar inte mycket, sysselsätter många, både unga och äldre och är finfin
motion.
Publicera Publicera ej

Från: Johan Kjellberg
Adress: malcusgatan 2 30269 halmstad
Inskickat: 2021-05-05 11:13
Behövs fler discgolf banor i Sverige.
Publicera Publicera ej

Från: Rickard Mastola
Adress: Noachsgatan 11 2tr 633 41 ESKILSTUNA
Inskickat: 2021-05-05 10:57
Hej, Som Disc Golfare reser jag gärna långt för att prova nya banor. Även om jag bor i
Södermanland åkte jag och 3 vänner till Ale sommaren 2020 för att spela DiscGolf. Vi är villiga att
åka långt för att testa nya banor och bara i Sverige hade vi en ökning en ökning av antalet
spelade rundor i 1 av 4 Discgolf Appar på ca 500 000 rundor. Från 246 000 2019 till ca 750 000
rundor 2020. Jag kommer garanterat besöka banan om ni bygger en, för miljön runt Ale är
fantastisk för discgolf.
Publicera Publicera ej

Från: Mattias Olgerfelt
Adress: Domarringen 9 70286 Örebro
Inskickat: 2021-05-05 10:52
Klart Ale ska ha en ny bana I världsklass! Så vi kan komma å besöka kommunen igen. :)
Publicera Publicera ej

Från: Mattias Lindmark
Adress: Skräddargränd 1 445 34 Bohus
Inskickat: 2021-05-05 10:34
Med tanke på hur planerna går kring Jennylund så är detta bland det bästa förslag jag hört.
Hoppas på ett snabbt positivt beslut.
Publicera Publicera ej
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Sektor kultur och fritid
Diarienummer:KFN.2021.62
Datum: 2021-11-01
Handläggare Martin Andersson
Kultur- och fritidsnämnden

Aleförslaget- Ny Discgolfbana
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Aleförslaget avseende ny Discgolfbana.
Sammanfattning
Ale kommun har tagit emot ett Aleförslag om att anlägga en ny Discgolfbana kring
elljusspåret på Jennylund.
Kopplat till ärendet finns även beslut i kultur- och fritidsnämnden (KFN § 57, KFN.2021.44)
där sektorn ges i uppdrag att utreda lämplighet och möjlighet att anlägga en Discgolfbana i
Jennylundsområdet eller annan alternativ plats i Ale.
Sektorn har inlett ett arbete med att utreda en möjlig etablering av en ny Discgolfbana i Ale
och i väntan på resultatet av denna utredning bedömmer sektorn att det inskickade förslaget,
gällande ny Discgolfbana, ska avslås.

Klas Arvidsson

Martin Andersson

Enhetschef

Utvecklingsledare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande2021-11-01
Ale förslag - ny Discgolfbana (2021-09-08)
Underlag och kommentarer 2021-05-05 - 2021-08-02 (2021-09-08)
Bilaga till Aleförslaget (2021-09-08)
Frågor från förslagsställaren 2021-10-18 (2021-09-08)
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
För kännedom:

Förslagsställaren

Ärendet
Ekonomisk bedömning
Området kommer att beaktats i pågående utredning.
Invånarperspektiv
Området kommer att beaktats i pågående utredning.
Hållbarhetsperspektivet
Området kommer att beaktats i pågående utredning.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Remissyttrande
Området har beaktats men i dagsläget inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Sektorn har påbörjat en utredning kring möjlig etablering av en ny Discgolfbana i Ale.
Förvaltningens bedömning
Sektorns bedömning är att pågående utredning kring ny Discgolfbana på Jennylundsområdet
bör ske i samråd med Föreningsrådet och Visionsgruppen Jennylund. Utredningen behöver
även ta hänsyn till att en Discgolfbana redan är under byggnation på Dammeärr i Nödinge,
där föreningen OK Alehof ansvarar för etableringen och framtida drift.
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Sektor kultur och fritid
Diarienummer:KFN.2021.79
Datum: 2021-11-04
Handläggare Martin Andersson
Kultur- och fritidsnämnden

Omdisponering av medel från Kultur- och fritidsnämndens
årsanslag att tillägnas investering av hjullastare
Jennylundsområdet
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att omdisponera medel från
Kultur- och fritidsnämndens årsanslag att tillägnas investering av hjullastare för användning
på Jennylundsområdet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Sektor Kultur- och fritid har för avsikt att investera i en hjullastare för användning på
Jennylundsområdet. Investering syftar till att säkerställa att utförandet av
snöröjning/halkbekämpning, av- och pålastning av gods samt annan förekommande hantering
på området ska kunna genomföras på ett tillfredställande och säkert sätt. Hjullastaren är
avsedd att användas av samtliga föreningar där sektor Kultur- och fritid har gällande tillsynsoch driftsavtal tecknade.
En upphandling inför inköp av hjullastare har genomförts och resultatet av densamma visar
tydligt på att de investeringsmedel som i dagsläget finns tillgängliga för inköp enligt given
specifikation, 306 tkr, inte är tillräckliga. Mot bakgrund av detta ser sektorn att en
omdisponering av medel från Kultur- och fritidsnämndens årsanslag om 500 tkr krävs för att
möjliggöra investeringen.

Åsa Turesson

Martin Andersson

Sektorchef

Utvecklingsledare
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-04
Upphandlingsdokument 2021-07-15
Anbud/affärsförslag 2021-08-18
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
För kännedom:

Ärendet
Ekonomisk bedömning
Kapital och driftskostnader för investeringen i hjullastaren kommer att belasta nämndens
budget. Utfall är beroende på avskrivningstid.
Invånarperspektiv
Att avstå från omdisponering av medel skulle innebära att upphandlad maskin eller
motsvarande inte kan förvärvas och kvalitén och prestandan på annat alternativ skulle
försämras, och i motsvarande grad servicen till brukare och invånare.
Hållbarhetsperspektivet
Omdisponering av medel skulle möjliggöra inköp av hjullastare med effektspärr som ger
lägre bränsleförbrukning än tidigare samt tidsstyrd automatisk avstängning för att förhindra
annan än kortvarig tomgångskörning.
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.
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Beslutets genomförande
Eventuell investering genomförs efter ny direktupphandling i enlighet med lagen om
offentlig upphandling (LOU).
Förvaltningens bedömning
Sektorn ser att behov av omdisponering av medel från Kultur- och fritidsnämndens årsanslag
för att möjliggöra investering av en hjullastare för att klara drift, underhåll och ansvar i
enlighet med nämndens uppdrag. Maskinbehovet härrör sig framför allt till ansvar inom
Jennylundsområdet. Mot bakgrund av detta ser sektorn att omdisponering av medel från
Kultur- och fritidsnämndens årsanslag bör ske för att möjliggöra inköp av ändamålsenlig
hjullastare.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

2021-11-11 1[2]

BEHOVSBESKRIVNING (i KFN.2021.79)
Benämning
Ny hjullastare till Jennylundsområdet
Initiativtagare
Sektor Kultur- och Fritid
Kontaktperson, behovsbeskrivning
Telefon

Martin Andersson

martin.andersson@ale.se

0704-320545

BEHOV
Det finns ett behov av att investera i en ny hjullastare till Jennylundsområdet.
Den maskin som används idag är av typen Zettelmeyer ZL602 från 1994 och har använts i
verksamheten sedan 1996 och har cirka 8 500 timmars gångtid. Maskinen är sliten och är i frekvent
behov av kostsamma reparationer och dess driftsäkerhet är låg. Med anledning av detta är en
nyinvestering nödvändig.

KONSEKVENSER OM INGET GÖRS
Utan hjullastare påverkas verksamheterna på Jennylundsområdet i varierande grad negativt.

SYFTE
En ny hjullastare, till exempel av en modell som är efterfrågad i nyligen genomförd upphandling, skulle
inom viss verksamhet möjliggöra, och i andra fall underlätta att bedriva verksamhet på så vis som
önskas.

INVESTERINGSBEHOV
En hjullastare av den typ som efterfrågas kostar ca 750 – 800tkr. Avskrivningstid 15 år. Sedvanliga
drifts- och servicekostnader tillkommer.

ÄGANDESKAP OCH NYTTJANDE
Hjullastaren köps in och ägs av Ale Kommun med placering Ale Arena.
Endast personer verksamma i föreningar med tillsyns- och driftsavtal på Jennylundsområdet tecknade
äger nyttjanderätt till hjullastaren, utöver viss personal anställda inom Ale kommun. Giltigt förarbevis
är ett krav.

______________________________________________________________________________
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INTRESSENTER, ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH FREKVENS, EXEMPEL
Ale Arena / Surte
Bandy
Hantering av ca 75/110 kubikmeter is-skrap
Källa: Ingemar Johansson i veckan beroende på beläggning
Hantering av Sipack-behållare och kubikhäckar
med saltlösning, vatten med mera
Av- och pålastning samt godshantering
Hantering av ca 250 kubikmeter ismassor
vid "is-lossning"
Snöröjning och halkbekämpning
Övriga vaktmästeritjänster
Jennylunds
Ridanläggning/
Ale Jennylunds Ridklubb
Källa: Tony
Karlsson

Skötsel av hagar och paddockar
Justering/planering av ridbanor

Under säsong (33 v. x 7dgr)
används hjullastaren ca 2 tim/dag.
Under sommarhalvåret används
den mindre

Varierande antal timmar/
Mindre frekvent v 27–32

Preparering av banor vid tävlingar
Snöröjning mellan stallarna och ut till
rasthagar
Avsopning av parkeringsytan

Friidrottsanläggningen
Bohus IF
Friidrott
Källa: Daniel Lindqvist

Underhåll av innerplan

Varierande antal timmar

Hantering av jord och sand
Avsopning av löparbanorna
Transport av mattor och material

2–3 dgr. /veckan under
säsong, ej vintertid

Elljusspåret

Skötsel

Vid behov

______________________________________________________________________________

Affärsförslag
2021-08-18
Offertnr: 101447
Säljare: Robert Danielsson
Telefon: 0725-688210
Email: robert.danielsson.lidman@axima.se
Ort: Göteborg

Ale Kommun
Redovisningsenheten
449 80 ALAFORS
Org nr/Person nr: 212000-1439

JCB 409 Nordic E,Dunlop 405/70 MX109922

AXIMA AB
Sätesadress:
Box 35
467 21 Grästorp

Fakturaadress:
Industrigatan 3
521 51 Floby

info@axima.se
www.axima.se

ORG NR: 556665-9487
BANKGIRO: 651-7361
SWIFT: ESSESESS
IBAN: SE70 5000 0000 0511 1101 8235

Affärsförslag
2021-08-18
Offertnr: 101447
Säljare: Robert Danielsson
Telefon: 0725-688210
Email: robert.danielsson.lidman@axima.se
Ort: Göteborg

Ale Kommun
Redovisningsenheten
449 80 ALAFORS
Org nr/Person nr: 212000-1439

Vi tackar för Er förfrågan och har nöjet att presentera följande affärsförslag.

JCB 409 NORDIC E,DUNLOP 405/70 MX109922

Aximapris

699 000 KR

FJÄRÅS VIKPLOG 245, Z602-FÄSTE, 4-SLANG TILL JCB 409 MM115834
MM115834

Aximapris

70 000 KR

TILLBEHÖR
Planer skopa 2.20
Hydrauliska pallgafflar 1500/1200-1500mm 3 Ton

Summa tillbehör

AXIMA AB
Sätesadress:
Box 35
467 21 Grästorp

Fakturaadress:
Industrigatan 3
521 51 Floby

34 100 KR

info@axima.se
www.axima.se

ORG NR: 556665-9487
BANKGIRO: 651-7361
SWIFT: ESSESESS
IBAN: SE70 5000 0000 0511 1101 8235

Affärsförslag
2021-08-18
Offertnr: 101447
Säljare: Robert Danielsson
Telefon: 0725-688210
Email: robert.danielsson.lidman@axima.se
Ort: Göteborg

Ale Kommun
Redovisningsenheten
449 80 ALAFORS
Org nr/Person nr: 212000-1439

Leveranstid: 2 Veckor från order
Leveransvillkor: Fritt Köparen
Leveransbestämmelser: Maskin 03
Garantitid: 3 År
Finansieringsvillkor:
Maskinskadeförsäkring: 5 År

Affärsförslagets giltighetstid:
2021-10-18
Betalningsvillkor: 30 dgr Netto från
leverans

OFFERTSUMMERING
JCB 409 Nordic E,Dunlop 405/70 MX109922
Fjärås Vikplog 245, Z602-fäste, 4-slang Till JCB 409 MM11583...
Summa tillbehör

699 000 KR
70 000 KR
34 100 KR

Mellanpris att betala

803 100 KR

Priser exklusive mervärdesskatt. Samtliga priser i SEK. Vi reserverar oss för mellanförsäljning, modell- och
valutaförändringar och dylikt som ligger utanför vår kontroll.

Med vänlig hälsning
Robert Danielsson
Datum och Ort

Datum och Ort

Robert Danielsson

Ale Kommun

AXIMA AB
Sätesadress:
Box 35
467 21 Grästorp

Fakturaadress:
Industrigatan 3
521 51 Floby

info@axima.se
www.axima.se

ORG NR: 556665-9487
BANKGIRO: 651-7361
SWIFT: ESSESESS
IBAN: SE70 5000 0000 0511 1101 8235

Nya JCB Steg V 409 Nordic Edition
Maskin specifikation
Entreprenad
 405/70 R20 Dunlop
 Högtalare
 Radio med Aux. USB och Bluetooth
 Air conditioning
 40 km/h LSD Axlar
 3-4:e funktion
 Redskapsfäste Z-meyer medium
 Roterande varningsljus
 Standard backlarm
 Innerspeglar
 Draganordning: Sprint
 Nordic Edition
-Hydrauliskt uttag bak
-ARV- kit för användning av redskap som sopvals
-Skopindikator
-Konstant flöde
-Luftfjädrad stol
- Arbetsbelysning LED 2+2
-Startspärr
-Motorvärmare
-kallstart
-Lastarmsdämpning
-Luftfjädrad stol

Pris ex. Moms_______________________
*med reservationer för ev. felskrivningar

5 år ingår
Vad gör Livelink?
JCB Livelink tillhandahåller information för maskinhantering inom
följande områden:
 Maskin-och maskinparkstimmar
 Kritiska maskinvarningar
 Geografisk plats i realtid
 Underhållsrapporter och aviseringar
 Rapporter om tomgångstid*
 Bränsleförbrukningsrapporter*
 Bränslenivå*
 Felmeddelanden i realtid
 Historikrapporter om händelser
 Översiktsrapporter om maskiner och maskinparken
 Geogränsvarningar i realtid**
 Tidsvarningar i realtid
 Anpassade rapporter kan skickas direkt via e-post varje dag,
varje vecka eller varje månad

Som JCB kund med Livelink kan du förvänta dig bästa tänkbara service och säkerhet för att du som
kund skall känna dig trygg. Som kund har du full kontroll över din maskinpark, hur den mår,
serviceintervaller, driftstimmar, tomgångskörning, bränsleförbrukning, GPS kordinater och inte
minst debiteringstimmar vid fakturering och uthyrning. Låt inget undgå dig och din JCB.
Livelink är optimal för många olika typer av användare och branscher med en otroligt bred
potential och klassledande i funktioner plockar du som användare ut det bästa av vårt system för
att få så mycket tillbaka som möjligt.
Vi hjälper er för att ni skall lyckas

HJULLASTARE | 407/409
Bruttoeffekt: 48 kW (64 hk)/55,4 kW (74 hk)

Max. Driftsvikt: 5 210 kg/6 031 kg

PRODUKTIV PRESTANDA
DEN NYA JCB 407 OCH 409 UPPFYLLER BÅDA
STAGE V‑EMISSIONSLAGSTIFTNINGEN. DESSA
KOMPAKTA HJULLASTARE ÄR MÅNGSIDIGA
MASKINER MED OPTIMALA EFFEKT-VIKTFÖRHÅLLANDEN VILKET GÖR DEM
HÖGPRODUKTIVA OCH EFFEKTIVA
VERKTYGSBÄRARE.
2

JCB Diesel by Kohler.
1 JCB har arbetat i nära samarbete med Kohler för
att ta fram den ultimata kompakta hjullastningsmotorn
med hög effekt och vridmoment som alstras vid låga
varvtal.
2 Förbättrad prestanda på lastarens framsida med ett
nytt högflödesalternativ som ger ytterligare 40 liter
totalt: 118 l/min (409) och 100 l/min (407).

JCB 407 och 409 har båda ett höghastighetsalternativ
som ger topphastigheter på 35 km/h respektive
40 km/h.
3 Hydrostatisk drift gör de här modellerna väldigt
lätta att använda även för oerfarna förare. Det innebär
en mindre risk för att maskinen används med alltför hög
effekt och förhindrar på så sätt ökade bränslekostnader.

Den nya Eco Mode-funktionen förbättrar
bränsleeffektiviteten. Funktionen Auto Idle Shutdown
stänger av motorn efter en viss tid när den inte varit i
bruk, vilket minskar bränsleförbrukningen.

2

HJULLASTARE 407/409

1

3

PRODUKTIVA PRESTANDA

Vårt alternativ med högt flöde ger dig
30 liter extra hydraulkapacitet med
ännu högre flödeshastighet.

Den mångsidighet du behöver.
4 JCB:s ledade styrteknik stoltserar med en
lättanvänd inbyggd sidoskiftesfunktion som passar
perfekt för pallhantering och byte av redskap.

Vi erbjuder olika axelalternativ för att du ska
kunna skräddarsy din hjullastare för olika
användningsområden. Öppna differentialer passar
perfekt för hårda underlag, medan differentialer med
begränsad slirning passar utmärkt för mjuk, lerig
terräng.
5

Det till 100 % omkopplingsbara differentiallåset för
framaxeln på modellerna 407 och 409 ger samtidigt
högsta möjliga drivkraft i lerig terräng, utan att ge
upphov till några skjuvkrafter. Därmed skadas inte
marken när de inte är i drift. Det kan också aktiveras
under körning och vid belastning.
6 Kraften från drivlinan överförs väldigt effektivt till
marken via ett innovativt chassi där det råder perfekt
harmoni mellan alla komponenter. Det här gör våra
maskiner till de bästa möjliga hjullastarlösningarna.

6

7 Utrusta din hjullastare med vårt
bogseringsalternativ, så får du ett fäste med bakre
elektronik och hydraulik som gör att du kan dra släp
upp till 3,5 ton eller dra bakmonterade tillbehör som
saltspridare.

Vår kryppedal delar ekonomiskt motoreffekten från
däck till arbetsram för att maximera maskinens kraft
för exakt och effektiv materialhantering.

4

5

7
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INBYGGD KVALITET OCH PÅLITLIGHET.
JCB VET ATT EN HJULLASTARE ÄR EN VIKTIG DEL I
PROCESSERNA PÅ ARBETSPLATSEN. DET ÄR DÄRFÖR DE NYA
MODELLERNA 407 OCH 409 ÄR BYGGDA MED KVALITET OCH
PÅLITLIGHET SOM GRUND. STANDARDERNA VI HAR ANVÄNT
FRÅN DESIGN TILL PRODUKTION KOMMER SÄKERSTÄLLA DIN
ARBETSPROCESS, TIMME EFTER TIMME, DAG EFTER DAG.
5

Bevisad byggkvalitet.
1 Med vår kunskap om materialhantering
accepterar JCB inte kompromisser när man
utvecklar maskiner. Ett bevis på detta är vår starka
kraftiga centrumfog som svänger genom ±10 grader.

1

Infällda bakljus är skyddade i den massiva gjutna
motvikten för gott stötskydd.
2

3 Hydraulslangarna är väl skyddade, snyggt dragna,
fastspända och placerade långt borta från alla
områden med klämrisk.
4 Vi använder toppmoderna tillverkningsprocesser
med robottillverkning, precisionslackering och
innovativ monteringsteknik för att uppnå högsta
möjliga kvalitetsnivå.
5 Precisionstillverkning ger hög tolerans och god
passform hos tappar och bussningar.

4
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4

INBYGGD KVALITET OCH PÅLITLIGHET.

Starkare genom design.
6 Kärnan i 407 och 409 har byggts med motorer,
drivlinor och axelkomponenter av finaste kvalitet
från leverantörer som DANA och Bosch.

Djupgående materialanalyser och riggtester ger
överlägset starka konstruktioner och enastående
hållbarhet. Kallstartstester garanterar starter vid
temperaturer på ända ner till –20 grader.
8

Dessa maskiner drar nytta av ett starkt chassi
och bästa möjliga viktfördelning för att möjliggöra
bättre absorption av yttre krafter i maskinen.
7

7

6

8
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BEKVÄM OCH LÄTT ATT ANVÄNDA.
DE NYA KOMPAKTA
HJULLASTARNA 407 OCH 409
ÄR UTFORMADE FÖR ATT GÖRA
ARBETET ENKLARE. DERAS NYA
HYTTER ÄR LÄTTA ATT KOMMA
IN I, INTUITIVA ATT ANVÄNDA
OCH MANÖVRERAS FRÅN
MASKINENS MITT FÖR PERFEKT
SIKT. SAMMANTAGET, EN
FÖRARE SOM ÄR TRYGG OCH
BEKVÄM ÄR MER PRODUKTIV.

5

1

Utformad efter dina behov.
1

Hyttens design är helt ny och inkluderar ett nytt

högre armstöd som utformats för att förbättra förarens
arbete och en golvmatta som är lätt att rengöra.
2

En ny teleskoprattstång med lutning kan justeras

enkelt för maximal komfort. En ny ratt med mjukt grepp
för förbättrad komfort och design.

3

I den moderna, snygga instrumentpanelen i mitten

kombineras analoga siffror med en LCD-färgskärm, där
det bland annat visas information om maskinens skick,
servicekrav och driftinformation.

4

Knapp för tryckavlastning i hytten för enkla och snabba
byten av redskap.
4

Alla instrument som behövs för att köra en hjullastare

från JCB sitter inom räckhåll från sitsen, så att föraren
slipper jaga runt efter information under arbetet.

6

HJULLASTARE 407/409

2

3

BEKVÄM OCH LÄTT ATT ANVÄNDA.

Bättre komfort och kontroll.
5 Ergonomisk utformad joystick för en mer
bekväm och intuitiv drift.

407 har lägre ljudnivå i hytten med 78 dB och
endast 76 dB för 409.
6 Som standard finns ett fönster på höger sida som
kan öppnas helt, vilket ger ökad ventilation samtidigt
som man fortfarande skyddas mot damm.

Upphöjd körposition ger förbättrad sikt både
framåt och bakåt samt en utmärkt sikt över hela
maskinen.
7

6

7
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ENKEL ATT UNDERHÅLLA.
DE NYA JCB-MODELLERNA 407 OCH 409 DRAR NYTTA AV
KOMPONENTER MED INNOVATIV DESIGN OCH KVALITET,
VILKET TILLÅTER DEM ATT SPENDERA SÅ MYCKET TID SOM
MÖJLIGT I DRIFT MED HÅRT ARBETE OCH LÅNGA
SERVICEINTERVALLER.

Service med ett leende,
Den stora huven i ett stycke gör det enkelt att
komma åt motorutrymmet och kylpaketet. Alla
dagliga kontrollpunkter kan också lätt nås under
motorhuven.
1

2
6

6 Den elektroniska motorn har mer information
tillgänglig som visas på hyttens EMS och även via
JCB LiveLink, inklusive drifttimmar, felinformation
och DPF-status.

1

DPF:en är väl positionerad vilket gör det enkelt
att byta ut utan att ta bort andra komponenter.
2

Både nya 407 och 409 har gemensamma
reservdelar med andra JCB-maskiner vilket ger
ännu större tillgänglighet.
3

4 Luftfilter till hytten och elektriska säkringar sitter
under VVS-systemet för enkel åtkomst från
marknivå.

Batteriet är placerat i en säker, låst box med
enkel tillgång.
5

8
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5

SÄKER OCH TRYGG.
EFTERSOM SÄKERHET ÄR AV STÖRSTA VIKT PÅ ALLA
ARBETSPLATSER, ÄR JCB 407 OCH 409 UTFORMADE FÖR
ATT SKYDDA SINA FÖRARE, MASKINEN SJÄLV OCH ALLA
RUNT OMKRING VID ALLA TIDPUNKTER. BRA SIKT,
STÖLDSKYDDSFUNKTIONER OCH HALKFRIA YTOR ÄR BARA
NÅGRA EXEMPEL.

3

Total säkerhet.
1 De nya 407 och 409 kan utrustas med en
startspärr som ett alternativ för att förhindra stöld
från din flotta.
2 Tack vare de lutande stegen med jämna
mellanrum och de välplacerade handtagen har
föraren alltid tre kontaktpunkter på väg in i eller ut ur
hytten.
3 Motormonterad DPF är säker under låsbar
motorhuv.

4

4 Vårt elektroniska snabbfäste med ett
isoleringssystem i två steg inne i hytten skyddar mot
okontrollerad frigöring av tillbehören.
5 En sätesbrytare övervakar om föraren är
närvarande och stoppar motorn om så inte är fallet,
vilket förhindrar att maskinen flyttar på sig.

2

1

5
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FLEET

Förar-

appen

LIVELINK-TELEMATIK

FULL KONTROLL ÖVER DIN FLOTTA.

DE UPPTÄCKER DET, DU VET DET.

LiveLink telematik hjälper dig att övervaka och hantera
din maskinflotta överallt i världen genom att radikalt
förbättra effektiviteten, produktiviteten och säkerheten
för all dina JCB‑ och icke JCB-maskinflottor.

Med LiveLink Fleet kan du spåra alla aspekter av din
utrustning för att maximera effektiviteten och maskinens
drifttid.

JCB:s förarapp ger dig snabbare, tydligare och mer exakt
information om din flotta direkt från personer som
använder din utrustning varje dag.

MASKINEFFEKTIVITET: Håll koll på maskinens dagliga
aktivitet med regelbundna resultatrapporter som ger
information om vilotid, plats, maskinhälsa, felkoder för
diagnostik, motoranvändning med kraftband, säkerhetsvarningar
och bränsleförbrukning. JCB LiveLink ser till att maskiner hålls
igång för maximal drifttid och avkastning på investeringen.

GISSA MINDRE, FÅ REDA PÅ MER: Utrustningsproblem och

HÅLL KONTAKTEN: Få regelbundna kontroller av din maskin

servicepåminnelser loggas så snart de inträffar, vilket hjälper

med synlighet i LiveLink Fleet-portalen.

dig att agera snabbt.
HÅLL KOLL: Integrera LiveLink Fleet med JCB:s förarmobilapp
och data från dina förares dagliga utrustningskontroller matas
direkt till din instrumentbräda.

MASKINTILLFÖRLITLIGHET: Exakta timmar och
servicevarningar förbättrar underhållsplaneringen för att
optimera maskinproduktiviteten.

TOTALT LUGN: Förarens säkerhetsvarningar hjälper till att

MASKINSÄKERHET: LiveLinks geofence-varningar i realtid
meddelar om maskinen flyttas ut ur ett förutbestämt område.
Varningar om tidsgränser informerar om obehörig användning.

timmar till bränsleavfall, få tillgång till anpassade analyser av din

	Spåra platsen för alla tillgångar via Bluetoothanslutning.

garantiinformation, snabbstartsmaskinguider och manualer.

säkerställa att maskiner används effektivt och säkert.
SMARTARE VERKTYG. SMARTARE BESLUT: Från arbetade
flotta för att göra smartare beslut, snabbare.

ANPASSA DINA KONTROLLER: Anpassa dina checklistor så att
de passar alla applikationer, kunder eller webbplatser.
LADDA UPP FÖR ATT HÅLLA DIG UPPDATERAD: Ladda upp
användbar information med foton och kommentarer.
FULLSTÄNDIGT KOMPATIBEL: JCB:s förarapp fungerar med
maskiner och tillgångar som inte är relaterade till telemetri.
FÅ TILLGÅNG TILL ALL INFORMATION: Få tillgång till
dokumentation såsom snabbguider.

ENKELT ATT BLI DIGITAL: Åtkomstcertifikat,
A S S E T TA G

	En telematiklösning efter marknaden som kan
eftermonteras till vilken maskin som helst.
LITE
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HJULLASTARE 407/409

De enskilda funktionerna i LiveLink Telematics, LiveLink Fleet och Operator App
varierar per region, motor och maskintyp.

BÄTTRE VÄRDE.
JCB:S VÄRLDSOMSPÄNNANDE KUNDSUPPORT HÅLLER HÖGSTA
KLASS. VAD DU ÄN BEHÖVER OCH VAR DU ÄN BEFINNER DIG
FINNS VI SNABBT OCH EFFEKTIVT TILL HANDS FÖR ATT
HJÄLPA DIG FÅ DIN MASKIN ATT ARBETA PÅ BÄSTA SÄTT.

1

Vår tekniska support ger omedelbar åtkomst till
fabrikens experter, dygnet runt, medan våra ekonomi‑
och försäkringsteam alltid finns tillgängliga för att ge
snabba, flexibla och konkurrenskraftiga offerter.
1

2 Det globala nätverket med JCB-reservdelscentra
är ytterligare en förebild för effektivitet: vi har
18 regionala baser som gör att vi kan leverera 95 %
av alla reservdelar vart som helst i världen inom
24 timmar. Våra original JCB-reservdelar har utformats
för att fungera perfekt med maskinen för att ge högsta
prestanda och produktivitet.

2

3

JCB erbjuder omfattande utökade garanti‑ och
serviceavtal, samt avtal för endast service eller för
reparation och underhåll. Oavsett vad du väljer har
våra underhållsteam världen över konkurrenskraftiga
arbetskostnader och erbjuder offerter utan
förpliktelser, samt snabba och effektiva reparationer
vid försäkringsärenden.
3

Tillverkningsanläggningar
Återförsäljare
Reservdelscenter

Obs: Det kan hända att JCB LIVELINK och JCB:s utökade garantier inte finns i din region. Fråga din återförsäljare.

HJULLASTARE 407/409
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SPECIFIKATION

HJULLASTARE 407/409

FASTA MÅTT

SVÄNGRADIE
F

R4

J

R2

E

R3
H

B

C

D

R1

A

G

A

Total längd

mm

407

409

407

409

5 133

5 465

R1 Högsta svängradie över skopa

mm

4 160

4 432

B

Axel till pivåtapp

mm

906

1 130

R2 Högsta vändradie över däck

mm

3 800

3 979

C

Hjulbas

mm

2 100

2 205

R3 Inre svängradie

mm

2 010

2 079

D

Axel till motviktens utsida

mm

1 268

1 295

R4 Svängvinkel

40

40

E

Frigångshöjd

mm

313

472
MOTOR

F

Bredd över hytt

mm

1 468

1 468

G

Bredd över däck

mm

1 727

1 898

H

Spårvidd

mm

1 390

1 490

Typ

Höjd över hytt

J

407

mm

2 500

2 643

Modell

Vikt över framaxel

kg

1 395

1 850

Kapacitet

Vikt över bakaxel

kg

3 668

4 076

Totalvikt
Inre svängradie
Högsta svängradie över skopa
Svängvinkel
Max vändradie över hjul
Högsta bredd över däcken

409
4‑takts, elektronisk Common Rail
JCB Diesel by Kohler KDI 2504 TCR

2,482

2,482

Insugning

Turboladdad

Turboladdad

4

4

48 (64) @ 2 200 v/min

54,5 (74) @ 2 200 v/min

kg

5 063

5 926

Cylindrar

mm

2 010

2 079

kg

4 160

4 432

grader

±40

±40

Högsta bruttoeffekt enligt
SAE J1995/ISO 14396
Högsta vridmoment

kg

3 800

3 979

mm

1 864

1 900

Data för 407 baseras på maskin utrustad med snabbmonterad 0,8 m3 skopa med fotlister och Camso SLR4 12,5‑18‑däck.
Data för 409 baseras på maskin utrustad med snabbmonterad 1,0 m3 skopa med fotlister och Mitas MPT‑04‑ 16,0/70‑20 däck.

grader

Utsläpp
Efterbehandling

liter

kW (hk)
Nm vid 1 500 v/min

300

300

EU‑etapp V

EU‑etapp V

DPF

DPF

HJULLASTARE 407/409

SPECIFIKATION

LASTARENS MÅTT
Modell (antar att maskinen är utrustad med Camso SLR4 12,5‑18 däck
(endast 407) och Mitas MPT‑04 16,0 / 70‑20 däck (endast 409).
Typ av skopa
Skoputrustning
Skopans kapacitet (SAE, rågad)
Skopbredd
Skopans vikt

407
Universal

Universal

409

Lätt

Tänder eller slitplatta

Lätt
Slitplatta

6‑i‑1‑knipskopa
Tänder eller slitplatta

Universal

Universal

Lätt

Tänder eller slitplatta

Lätt
Slitplatta

6‑i‑1‑knipskopa
Tänder eller slitplatta

m3

0,8

1

1,2

1,4

0,75

1

1,2

1,4

1,6

0,9

mm

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

1 950

1 950

2 100

2 200

1 950

287

322

353

384

435

332

358

399

434

436

kg/m3

2 050

1 620

1 320

1 120

2 100

1 957

1 602

1 346

1 157

2 090

Tipplast rak*

kg

4 323

4 245

4 149

4 108

4 127

4 583

4 503

4 415

4 337

3 830

Tipplast fullt svängd

kg

3 326

3 265

3 193

3 160

3 174

3 648

3 584

3 513

3 452

3 507

Nyttolast

kg

1 663

1 633

1 596

1 580

1 587

1 824

1 792

1 756

1 725

1 754

kN

41,9

36,5

32,2

29,7

41,9

53,8

46,6

43,1

41,6

50,8

Högsta materialdensitet

Max. brytkraft

kg

M

Max tippvinkel skopa

grader

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

N

Skoptilt vid full höjd

grader

56

56

56

56

56

56

63,6

63,6

63,6

63,6

O

Uppvinkling vid materialförflyttning

grader

54

54

54

54

54

54

53,1

53,1

53,1

53,1

P

Uppvinkling vid marknivå

grader

42

42

42

42

42

41

41

41

41

41

Q

Överlastningshöjd

mm

2 991

2 991

2 991

2 991

2 991

3 189

3 189

3 189

3 189

3 189

R

Lasthöjd (45 graders avlastning)

mm

2 489

2 418

2 348

2 295

2 489

2 619

2 552

2 500

2 446

2 609

S

Grävdjup

mm

105

105

105

105

106

60

60

60

60

60

T

Räckvidd vid avlastningshöjd

mm

764

835

905

958,5

764

523

599

652

705

523

Max räckvidd (45 graders avlastning) – horisontell arm

mm

1 494

1 465

1 635

1 689

1 494

523

599

652

705

523

kg

5 063

5 097

5 128

5 159

5 210

5 927

5 953

5 994

6 029

6 031

mm

3 120

3 120

3 120

3 120

3 120

3 340

3 340

3 340

3 340

3 340

Arbetsvikt (inklusive förare på 75 kg och fulla bränsle‑ och
karbamidtankar)
V

Höjd vid tapp

N

M
T
V Q
R
O

S

P

SPECIFIKATION

HJULLASTARE 407/409

AXLAR

DÄCKSTORLEK – 407

407

Mått
DÄCKSTORLEK

Tillverkare

Typ

Arbetsvikt kg

Vertikalt (mm)

Bredd (mm)

Typ

335/80 R18

Dunlop

SPT9 EM

41

-4

0

Tillverkare och modell

365/70 R18

Dunlop

SPT9 EM

64

-14

69

Chassits oscilleringsvinkel

405/70 R18

Dunlop

SPT9 EM

94

9

113

335/80 R20

Dunlop

SPT9 MPT

77

22

-22

335/80 R18

MICHELIN

XZSL

82

9

14

340/80 R18

MICHELIN

XMCL

72

-6

25

340/80 R18

Nokian

TRI 2

56

1

12

12,5‑18

Camso

SLR4

0

0

0

12,5/80‑18

Camso

SLR4

0

-15

-15

Dana 111
grader

±10

LASTARENS DIMENSIONER – GAFFELRAM MED GAFFLAR

F

Lastarens mått angivna med 12,5–18 för hjul och däck.

B

DÄCKSTORLEK – 409

E

Mått
DÄCKSTORLEK

409
Rak balk

Tillverkare

Typ

Arbetsvikt kg

Vertikalt (mm)

A

Bredd (mm)

405/70 R18

Dunlop

SPT9 EN

-56

-24

-8

335/80 R20

Dunlop

SPT9 MPT

-73

-3

-85

365/80 R20

Dunlop

SPT9 MPT

-55

-17

-51

405/70 R20

Dunlop

SPT9 MPT

-14

10

-7

375/75 R20

MICHELIN

XZSL

-1

-4

-13

380/75 R20

MICHELIN

XMCL

-13

-4

-15

400/70 R20

MICHELIN

XMCL

0

-4

4

405/70 R20

MICHELIN

XZSL

25

19

10

420/75 R20

MICHELIN

XMCL

38

23

10

340/80 R18

Nokian

TRI 2

-82

-32

-65

360/80 R20

Nokian

TRI 2

-57

10

-51

Lastmått anges på Mitas MPT‑04 16,0 / 70‑20 hjul och däck.
TRANSMISSION

D

C
Parallell gaffel
407

409

Gaffelns bärbredd

mm

1 345

1 345
1 200

Tändernas längd

mm

1 200

A

Räckvidd vid marknivå

mm

710

724

B

Räckvidd vid horisontella armar

mm

1 232

1 187

C

Under marknivå

mm

84

17

Armarnas horisontella höjd

mm

1 426

1 396
3 231

407

409

D

Hydrostatisk

Hydrostatisk

E

Högsta höjd för armar

mm

3 012

Modell

Rexroth A6VM – 2‑växlad

Rexroth A6VM – 2‑växlad

F

Räckvidd vid maxhöjd

mm

506

231

Modell (35 km/h / 40 km/h alternativ)

Rexroth A6VM – 3‑växlad

Rexroth A6VM – 3‑växlad

2 142

2 366

Typ

Nyttolast

kg

Låg växel

km/h

6,0

6,0

Tipplast rak*

kg

3 324

3 787

Låg intervall (hög hastighet)

km/h

8,0

8,0

Tipplast fullt svängd (40 grader)

kg

2 600

2 907

Hög växel

km/h

18,0

20,0

Tillbehörsvikt

kg

191

191

Hög hastighet (tillval)

km/h

35,0

40,0

*Med avståndet 500 mm från tyngdpunkten. Baserat på 80 % av fullt svängd tipplast (FTTL) enligt definitionen i ISO 8313.
Manuellt inställbara gaffelavstånd i steg om 50 mm. Gaffelsektion 100 mm x 50 mm.

HJULLASTARE 407/409

ELSYSTEM:

UTRUSTNING
407/409

ALLMÄNNA FORDONSEGENSKAPER

LSD‑axlar
Låsningsbar främre axel med i farten‑funktionen
(endast 409)

+

Startspärr

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
•
•

volt.

12

Parallell lyftgeometri

Generatoreffekt

Amperetimmar

100

JCB Hydraulisk snabbkoppling

Batterikapacitet

Amperetimmar

100

Ledad styrning
Stänkskärmar fram och bak
Bakhuv öppnas i ett stycke

HYDRAULIK
407

409

Enkel kugghjulspump

Enkel kugghjulspump

Två enkla kugghjulspumpar

Två enkla kugghjulspumpar

bar

230

250

l/min.

60

83

Pumptyp
Pumptyp för alternativ med högt flöde
Högsta pumptryck
Redskapsflöde
Hydraulisk cykeltid vid fullt motorvarvtal

vpm
4,9

Bärgningshake
Lyftöglor
Temperaturstyrd motorkylfläkt
HBVC
4e Spool aux‑krets

Lyftning armar (full skopa)

sekunder

Avlastning skopa (full skopa)

sekunder

3,5

4,1

Sänkning armar (tom skopa)

sekunder

3,1

3

LiveLink

Hela cykeln

sekunder

11,5

12

Batterifrånskiljare under motorhuven

Hydraulik (högt flöde)

Arbetsstrålkastare

plus 30 l

Högsta pumpflöde

l/min

64

89

Bioolja
Luftkonditionering
Konstant flöde

Hydrauliskt servostyrningssystem och sekundärt styrsystem.

Högt flöde plus 30 l / min
SRS

SERVICEPÅFYLLNINGSVOLYMER
407

409

Hydraulsystem

liter

70

Bränsletank

liter

80

35 km/h (407)
40 km/h (409)
Rockinger dragkrok (3,5 ton)
Bakre hjälphydraulik

Motoroljetråg

liter

11,2

Bakre elektrisk anslutning

Axelolja (fram)

liter

4,4

Krypkörning

Axelolja (bak)

liter

6,05

Skjutnivåindikator
Förvaringsbox
Fullt öppningsbart fönster på höger sida med lås

BULLER OCH VIBRATIONER
407
Buller vid förarplatsen
Buller från maskinen
Helkroppsvibration
Hand-arm-vibration

409

Osäkerhet

Mätförhållanden

Fastställd enligt testmetoden i ISO 6396 och det dynamiska
LpA 78 dB 76 dB
± 1 dB
testvillkoret i 2000/14/EG.
Garanterad motsvarande ljudnivå (externt ljud) fastställd enligt de
LWA 101 dB 101 dB ± 1 dB
dynamiska testvillkoren i 2000/14/EG.
ISO 2631‑1:1997 normaliserad till en åtta timmars referensperiod
m/s2 0,59 0,59 ± 0,11 dB
och baserad på en testcykel bestående av lastarbete (jord).
m/s2 <2,5

<2,5 Ej tillämpligt ISO 5349‑2:2001 dynamiska testvillkor.

TRANSMISSION

•
•
•
•
•
•
•
•
+
+
+

Systemspänning

STYRNING

SPECIFIKATION

Ekoläge:
Auto Idle avstängning
HELA LISTAN FINNS HOS DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

Två hastigheter
Start i friläge
Krypfunktion.
Framåt/bakåt styrspak för joystick

•
•
•
•

BROMSAR
Inombords monterade bromsar i oljebad med kombinerad
handbroms; kabelmanövrerad parkeringsbroms
(endast 407).
Inombords monterade bromsar i oljebad med kombinerad
handbroms, fjäderaktiverad parkeringsbroms med
hydraulisk frikoppling (endast 409).

•
•

ELEKTRISK UTRUSTNING
Kompletta strålkastare.
Körriktningsvisare.
Batterifrånskiljare

•
•
•

HYDRAULIK
Enspaksservostyrning
Kugghjulspump med prioriterad styrning
Nödstyrning
Flödesdelning (endast 409)

•
•
•
•

HYTT
ROPS‑/FOPS‑säkerhetsstruktur
Justerbart säte
Innerbelysning
Justerbar lutningsrattstång
Säkerhetsglas
LCD‑skärm
Vindrutetorkare/spolare fram och bak
3‑växlad värmefläkt med utbytbara filter
Radioöppning (endast högspecifik hytt)
Solskydd
STANDARD
VALBAR

•
+

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ETT FÖRETAG, ÖVER 300 MASKINER.

Din närmaste JCB-återförsäljare

HJULLASTARE 407/409
Bruttoeffekt: 48 kW (64 hk)/55,4 kW (74 hk)

Max. Driftsvikt: 5 210 kg/6 031 kg
www.carbonbalancedpaper.com
unikt trycknummer

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, Storbritannien ST14 5JP.
Tel: +44 (0) 1889 590312 E‑post: salesinfo@jcb.com
Ladda ner den senaste informationen om detta produktsortiment på: www.jcb.com
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